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TEODOK 

 

Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla 

Blomstervägen 11A, 176 74 Järfälla tel: 08-583 527 08 www.teodok.com 
 
Styrelsemöte nr 4 
Datum 2013-08-20 
 
Närvarande: Åke Söderkvist, Per Hillbom, Ulrika Storbacka, Henning Eriksen, Agneta 
Thulin, Göran Langwagen, Gunilla Wiklund, Einor Granath (del av mötet)  
 
Frånvarande: 0  
 
Antal bilagor: 2 st 
 
 
4:1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av mig, ordförande Gunilla Wiklund.  
 
 

4:2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen (se bilaga 1) godkändes efter anmälan av övriga frågor. 
 
 

4:3 Genomgång och justering av föregående mötesprotokoll samt 
genomgång av åtgärdslistan  
Föregående protokoll gicks igenom och justerades. 
 
Åtgärdslistan (se bilaga 2) gicks igenom och följande punkter är klara: 
Punkt 54:12: Avtal med anställda ”Skägget“ 
 
Följande punkter ändrades: 
Punkt 05:11: Prognos klar: 13-09-14 
Punkt 56:12: Prognos klar: 13-09-14 
Punkt 04:13: Prognos klar: 13-10-31 
Punkt 05:13: Prognos klar: Nästa möte 
Punkt 07:13: Prognos klar: 13-09-30 
Punkt 08:13: Prognos klar: 13-10-31 
Punkt 09:13: Prognos klar: Nästa möte 
Punkt 10:13: Efter diskussion beslutades att ändra förslaget om att sälja sittdynor 
för att stödja föreningen ekonomiskt till att förfärdiga en vacker tavla med namn 
på årets bidragsgivare. 200 kr ska vara minimum för bidrag. Styrelsen frågar 
Lars-Erik om han vill göra tavlan. 
Agneta skriver förslag till ”bidragstavla”.  
Prognos klar: 13-12-31 
Punkt 13:13: Göran skriver i Spadtaget + mail till medlemmarna ang. 
framförhållning inför projekt på Görväln. 
 
 

4:4 Post 
 Brev från STIM om att inkomma med ev lista på musik.  
 Åke kontaktar Sissi om musiken i P.S. Älskar dig (till Åtgärdlistan) 
  
 Info från Eon om att de överfört vårt ”säkringsabonnemang” till 

”effektabonnemang”. 
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 Brev från Svensk Infrastruktur ang. fiber i Villastan. Per kontaktar Jan Thelenius 
om detta (till Åtgärdslistan). 

 
 Försäkringsbesked från Trygg Hansa. Åke kontaktar Olle om att lägga ut det på 

hemsidan, så att alla medlemmar nås av det (till Åtgärdlistan). 
 
 
4:5 Nya medlemmar 
 Liv Ångman 
 Nyima Bobb 
 Linnea Wallin 
 

 
4:6 Ekonomi 
 - Per, Lars-Erik och Åke vill köpa nya nålfiltsmattor till läktarna för 3 816 kr. 
  
 Beslut: 4 000 kr avsätts för detta köp. 
 

- ”Arbetsfocus” i Bro har skickat info om föreningens kostnader för trycksaker 
m.m. 

 Detta ”betalas” i form av div ”prylar”, som de önskar. 
  
 Beslut: Åke tar kontakt och åker med någon, som jobbar där och inhandlar dessa  
 ”prylar” (till Åtgärdslistan). 

 
- Åke önskar inhandla nya färgpatroner och papper för sitt kassörskap för 188 kr. 
 
Beslut: Åke beviljas detta. 
 
- Biljettbokning/betalning till P.S. … har inte fungerat, när Ragna varit borta. 
 
Beslut: Åke kontaktar Ragna om en manual (till Åtgärdslistan). 
 
- Balansrapporten: Åke har satt över 340 000 kr på fast konto (3 mån) för ca 1% 
högre ränta. Ca 100 000 kr är ej låsta. 
 
 

4:7 ABF 
 Einor skickar in cirkelanmälningar för ”Skägget” snarast (till Åtgärdslistan). 

 
 

4:8 ATR 
Inget att rapportera. 3-4 medlemmar har fallit bort p.g.a. utebliven betalning av 
medlemsavgift. 
 
 

4:9 Gamla Folkets Hus 
 Per har pratat med Jan T. om kylan på lilla toaletten. Jan återkommer om detta. 

(Det fryser fortare sen foajén blev renoverad). 
 
 

4:10 Produktionsfrågor 
 ”Kärleksbrev” på Görväln går bra. 
 ”Skägget” växer på. 
  
 Samarbetet med Kulturskolans JaKan Cirkus: 
 Möte har varit. Ulrika är länken mellan dem och Föreningen. Ev blir det en 
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cirkusföreställning i slutet av hösten. 
 
 ”Torktumlarhjärna” har haft ett möte. Ett 10-tal var med på mötet. Bra 

diskussioner. Henning kallar till nytt möte. 
 
 ”Olivia Kvist”. Göran hör med Olle, om han tänkt vidare. 
 
 ”Art” – Göran, Olle och Hasse Boström har intentionen att sätta upp den på 

Görväln nästa sommar. 
 
 

4:11 Övriga frågor 
a) Mall för Åtgärdslista. 

Åke pratar med Olle om att göra en sådan. 
 

b) Hemsidan. 
Diskuterades att göra om hemsidan med flera bilder m.m. 
Henning och Agneta hör sig för om vilka som skulle kunna vara med i en 
grupp, för att förnya hemsidan.  
Därefter kontaktar Henning Olle om ev samarbete omkring detta (till 
Åtgärdlistan). 
 

c) Medlemsmöte. 
Den 16 september kl 19 i Gamla Folkets Hus.  
Kallelse ska gå ut den 28 augusti. Gunilla skriver. 
Mötet ska diskutera förslagen om de olika projekten och besluta om 
föreställning med JaKan Cirkus från Kulturskolan i Gamla Folkets Hus. 
 

d) Filmkvällar/medlemsmöte 
Beslut: Filmkvällen –”Fordringsägare” – flyttas till 23 oktober för att bereda 
plats för ett medlemsmöte 6 november. Göran kontaktar Olle om nytt datum 
(till Åtgärdslistan). Filmkvällen – ”Lucia” - 12 december kvarstår.  

 
 

4:12 Nästa styrelsesammanträde 
 23 september kl 19 i Gamla Folkets Hus. 

 
 

4:13 Avslutning 
Mötet avslutades. 
 
 
 
Ordförande:   Sekreterare: 
 
 
_____________________  ____________________ 
(namnteckning)   (namnteckning ) 
 
 
 
Justeras:   Justeras: 
 
 
_____________________  ____________________ 
(namnteckning)   ( namnteckning)  

 


