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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 6 
Datum 2013-10-29 
 
Närvarande: Henning Eriksen, Åke Söderkvist, Ulrika Storbacka, Göran Langwagen, Gunilla 
Wiklund, Einor Granath   
 
Frånvarande: Per Hillbom, Agneta Thulin   
 
Antal bilagor: 5 st 
 
6:1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Gunilla Wiklund.  
 

6:2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen (se bilaga 1) godkändes efter anmälan av övriga frågor. 
 

6:3 Genomgång och justering av föregående mötesprotokoll samt genomgång av 
åtgärdslistan  
Föregående protokoll gicks igenom och justerades. 
 
Åtgärdslistan (se bilaga 2) gicks igenom 

  
 Följande punkter är klara: Följande punkter ändrades: 

Punkt 14:13: Klar  Punkt 148:  
Punkt 15:13: Klar.  Punkt 56:12: Går in i 18:13 
Punkt 16:13: Klar  Punkt 04:13: Går in i 18:13 
Punkt 17:13: Klar  Punkt 07:13: Prognos klar: 13-12-31 
Punkt 19:13: Klar  Punkt 08:13: Prognos klar: 13-12-31 
Punkt 20:13: Klar  Punkt 09:13: Prognos klar: 13-12-31 
Punkt 23:13: Klar  Punkt 10:13: Går in i 22:13 
Punkt 24:13: Klar  Punkt 18:13: Ändrad 
Punkt 25:13: Klar  Punkt 21:13: Ändrad 
Punkt 26:13: Klar  Punkt 22:13: Prognos klar: 13-12-31 
Punkt 27:13: Klar  Punkt 30:13: Prognos klar: 13-12-31 
Punkt 28:13: Klar 
Punkt 29:13: Klar 
Punkt 31:13: Klar 
Punkt 32:13: Klar 
 

 
6:4 Post 

 Inbjudan från ATR att medverka i atr-festivalen 28-31 maj 2014 i Östersund. 
Beslut: Vi deltar inte, eftersom vi inte har något lämpligt bidrag. 

  
 Kallelse till möte med Järfälla LokalTV torsdag 21 november kl.19.00.                            

Åke och Gunilla går på mötet och hör sig för om ett eventuellt samarbete. 
      Det skulle t.ex. kunna vara att filma en av våra föreställningar.  
   
6:5 Nya medlemmar  
 Nina Pettersson 
 
6:6 Ekonomi  

 Åke har övergått till ny modell på Balansrapporten. Diskussion visade att det finns 
olika åsikter om den.    
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 Styrelsen har tidigare beviljat 31599: - för inköp av nya delar till vårt ljudsystem. 
Det har visat sig att de delar som behövs kostar 33900: -.                               
Beslut: Kassören ska utbetala ytterligare 2301: - till Rickard Hållinder.  

            
 Behov av nytt USB-minne. Beslut: Åke köper ett nytt. Det kostar ca 100: -. 

 
 Styrelsen godkänner avtal med Bra Ljud Rikard Hållinder, Silence Killer Jenny 

Elvelin och Tova Östman. Se bil. 3 – 6 
 

 Föreningens fakturor för vatten och till Elon dras nu på Autogiro 
 

 Vi betalar för ett supportavtal för bl.a. uppdatering av bokföringsprogram. 
Det kostar 1113: -/år. 
Beslut: Vi förlänger avtalet. 
 

6:7 ABF 
 Åke Söderkvist skickar in en ekonomisk redovisning för LÅT SKÄGGET VÄXA 2 före 

15 december. 
 
 Einor har skickat in anmälningar till cirklar för LÅT SKÄGGET VÄXA 2 och skickar in 

övrig redovisning före 15 december 
 
 Gunilla har undersökt alternativ till ABF.                                                                      

Beslut: Vi byter inte Studieförbund 
 

 
6:8 ATR 

 Inbjudan från ATR att medverka i atr-festivalen 28-31 maj 2014 i Östersund.        
Beslut: Vi anmäler oss inte, eftersom vi just nu inte har något lämpligt bidrag. 
 

 I mitten på november betalar Åke in medlemsavgiften.  
 
6:9 Gamla Folkets Hus  

 Man är klar med de förbättringar som måste göras för att inte vattnet ska frysa i 
rören på vintern 
 

 Ytterbelysningen med rörelsedetektor fungerar inte. Per ansvarar för att den blir 
reparerad.    

. 
6:10 Produktionsfrågor 

 Samarbetet med Kulturskolans JaKan Cirkus:  
Ulrika berättade om projektet.  
Föreställningen heter ”LÅT MIG DRÖMMA” och varar 40-45 min. 
Man planerar att ha 4 repetitioner och 3 föreställningar.           
7 december: 2 föreställningar 8 december: 1 föreställning.                                          
Biljetterna kommer att kosta 50 kr. Då ingår fika efteråt. 
Beslut: JaKanCirkus får behålla hela förtjänsten, eftersom vi inte har några 
direkta utgifter. 
 

 På medlemsmötet diskuterades en eventuell fortsättning av ”LÅT MIG DRÖMMA”.  
Den skulle kunna beskrivas som Musikcirkus med teaterinslag och ett namnförslag 
är ”FLYTTFÅGEL”.                                                                                                               
Styrelsen tycker det låter intressant och uppmanar gruppen att komma med 
underlag till medlemsmötet 6 november. 
 

 Det pågår arbete kring ett nytt projekt, ”VILDA KÄRLEKSHISTORIER” som är en 
fortsättning av ”VILD OCH VACKER” 
 

 Det finns inte tillräckligt med intresse från medlemmarna för att starta ett projekt 
med ”OLIVIA KVIST” just nu. 
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 ”TORKTUMLARHJÄRNA” har inte haft några fler möten sen i våras.                             
Fortsättning oviss. 

 
 VÅRT JÄRFÄLLA 2014”:Bosse Thulin är inte beredd att driva projekt utifrån sin idé. 

Förslaget sparas i idébanken tills vidare.  
 
  
6:11 Beslut om Görvälnprojekt 2014 

 Styrelsen godkänner den ekonomiska planen och kvalitén. 
Styrelsen rekommenderar därför att man på nästa medlemsmöte tar beslut på att 
den ska sättas upp.                                                                                             
 

 
6:12 Övriga Frågor  

 Kulturombudskortet 
De kommunanställda som har ett kort får gå två och betala för en på vissa 
arrangemang. Vi har varit anslutna till det tidigare. Vi förlorar betalning för en 
biljett, men samtidigt drar vi mer publik. 
Beslut: Vi fortsätter att vara anslutna till kulturombudskortet. 
 

 Filmkväll  
Diskussion kring hur vi kan öka intresset för filmkvällar. Det var endast ett fåtal 
som kom onsdag den 23 oktober.  
Det blir en ny filmkväll torsdag 12 december. Då visas inspelningen av föreningens 
uppsättning av Lucia. Göran kollar tekniken och gör en inbjudande inbjudan. 
 

 Kommunens Kulturprogram 
De som vill vara med i programmet måste lämna info senast 20 november.  
Vi har inget som vi kan lämna in. 
 

 Köksansvarig 
Under perioder då vi har produktioner i gång behövs det extra mycket arbete i 
köket. Det ligger mycket ansvar på Husansvarig. Därför ska vi pröva med att ha 
en som bara ansvarar för köket. Einor har tagit på sig att vara köksansvarig.  
 

 På medlemsmötet behöver man ta beslut om Art 
 

 Hemsidan 
Henning visade förslag på ny startsida. Den ska presenteras på nästa 
medlemsmöte och de som är intresserade av att jobba vidare med att utveckla 
hemsidan kan anmäla sig till Henning.  
Olle är villig att fortsätta att ansvara för medlemsregistrering, men vill inte  
fortsätta ta ansvar för hemsidan om den ändras. 
Henning är villig att ta ansvar för hemsidan. 
 

 Ta upp på nästa möte 
Produktionspärmen  
Ansökan om bidrag från Järfälla kommun senast 15 december 

 
 
6:13 Nästa styrelsesammanträde 
 Tisdag 3 december kl. 19 i Gamla Folkets Hus. 

 
6:14 Avslutning 

Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
Ordförande:   Sekreterare: 
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_____________________  ____________________ 
Gunilla Wiklund   Einor Granath 
 
 
 
Justeras: 
 
_____________________  ____________________ 
(namnteckning)   ( namnteckning)  
 
 
 


