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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 5 
Datum 2013-09-23 
 
 
 
Närvarande: Åke Söderkvist, Per Hillbom, Göran Langwagen, Gunilla Wiklund, Einor 
Granath   
 
Frånvarande: Ulrika Storbacka, Henning Eriksen, Agneta Thulin   
 
Antal bilagor: 7 st 
 
 
 
5:1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Gunilla Wiklund.  
 
 

5:2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen (se bilaga 1) godkändes efter anmälan av övriga frågor. 
 
 

5:3 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 05:13: Klar 
Punkt 13:13: Klar. 
 
Följande punkter ändrades: 
Punkt 05:11: Prognos klar: 13-10-31 
Punkt 56:12: Prognos klar: 13-10-31 
Punkt 04:13: Prognos klar: 13-10-31 
Punkt 07:13: Prognos klar: 13-10-31 
Punkt 08:13: Prognos klar: 13-10-31 
Punkt 09:13: Prognos klar: 13-10-31 
Punkt 10:13: Ändras till ny punkt 22:13:Prognos klar: 13-12-31 
Punkt 21:13: Ändrad till: Göran bevakar och skickar ut kallelse. 
 
 

5:4 Post  
           Ingen post av vikt ankommit.   
  
  
5:5 Nya medlemmar 
 Inga nya medlemmar 
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5:6 Ekonomi 
 Åke redovisade balansrapporten och efter vissa frågetecken kommer Åke 

Ta fram ny balansrapport. Se åtgärdslista 26:13. 
 

 Då vårt ljudsystem håller på att rasa ihop har Rickard Hållinder inkommit  
med förslag att inköpa nya delar till ljudsystemet. 
Beslut: 31599: - beviljas för detta. 
 

 Kostnad för nya parkeringsskyltar 1496: - 
Beslut: Godkännes för utbetalning till Systemtext. 
 

 Ulrika Svensson har lagt ut 357: - för nyckeltillverkning. 
Beslut: 357: - återbetalas till Ulrika Svensson. 
          
5:7 ABF 
 Einor jobbar vidare med att sammanställa listorna för cirkelanmälningar, då det  
          har blivit krångligare med att administrera listor etc. från ABF. Diskuterades  
          att se över vilka alternativ som finns. Gunilla hjälper till med det. 
          Se åtgärdslistan 25:13, klart nästa styrelsemöte 
  
5:8 ATR 

Inget att rapportera. 
 

5:9 Gamla Folkets Hus 
 Man har startat med att försöka förbättra våra vattenledningar så det inte  
          ska frysa igen. Mer isolering i stora toa, värmekabel från källare till varmvatten- 
          beredaren mm. 
          Ytterbelysningen vid entrén fungerar inte som den skall, lampan som skall tändas 
          vid rörelse är kopplad på samma krets som belysningen inne i entrén, och om 

man släcker den så går inte lampan på som den skall. Måste kopplas om. Per 
          kollar hur/vem som kan göra detta. 

 
5:10 Produktionsfrågor 
 Samarbetet med Kulturskolans JaKan Cirkus: 
 Frågan bordlades p.g.a att Ulrika inte var närvarande och kunde redovisa. Gunilla 

kontaktar Ulrika. Se åtgärdslista 28:13. 
 
 ”Torktumlarhjärna” har haft ett möte. Även denna punkt bordlades p.g.a 
           vi saknade Henning. 
 
 ”Olivia Kvist”. Se åtgärdslistan 27:13 
 
 ”Vårt Järfälla 2014”. Se åtgärdslistan 29:13. 
 
5:11 Beslut om föreställningar i Gamla Folkets Hus med Jakan Cirkus 
           från Kulturskolan 
           Bordläggs tills mer information finns. 
 
5:12 Övriga Frågor 

 
Filmkväll med fika kommer att hållas 23/10 kl 19:00 
Göran är lite spindel i nätet . 
 
Åke undrar ifall han kunde få kasta/skrota den gamla datorn han har haft. 
Beslut: Beviljas  
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En fråga angående hörslinga kom upp. Vi tänker fråga Rickard Hållinder 
ifall han kan hjälpa till och titta på detta. Se åtgärdslista 30:13. 
 
Vi diskuterade även rutiner angående medlemsavgiften, bl.a. kan vi, ska vi 
neka folk att medverka på scenen ifall dom inte har erlagt avgiften? 
Styrelsen vill ta upp detta på ett medlemsmöte så alla i föreningen får vara 
med och tycka. Åke kommer även att stöta på de som ev inte ännu har erlagt 
medlemsavgiften. 

 
 

5:13 Nästa styrelsesammanträde 
 22 oktober kl 19 i Gamla Folkets Hus. 

 
 

5:14 Avslutning 
Mötet avslutades. 
 
 
 
 
Ordförande:   Sekreterare: 
 
 
 
_____________________  ____________________ 
(namnteckning)   (namnteckning ) 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
_____________________  ____________________ 
(namnteckning)   ( namnteckning)  
 
 
 

 


