TEODOK
Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla
Blomstervägen 11A, 176 74 Järfälla

tel: 08-583 527 08

www.teodok.com

Styrelsemöte 2015/2016 nr 5
Datum 2015-06-24
Närvarande: Edith Orem, Elin Hållinder, Göran Langwagen, Katarina Wicksell,
Per Hillbom, Ulf Ohlsson, Åke Söderkvist, Bo Thulin (adjungerad)
Frånvarande: Agneta Thulin, Emelie Nord
Antal bilagor: 7 st.

5:1

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordföranden, Göran Langwagen

5:2

Godkännande av dagordning
Dagordningen (se bilaga 1) godkändes; punkt 5:11 behandlades delvis före punkt
5:4, med anledning av att Bo Thulin (producent för ”Den goda människan från
Sezuan”) deltog i mötet.

5:3

Val av två ledamöter som justerar dagens protokoll
Som justerare valdes Ulf Ohlsson och Per Hillbom.

5:4

Genomgång och justering av föregående mötesprotokoll samt
genomgång av åtgärdslistan
Föregående protokoll har justerats och har skickats ut till alla i styrelsen.
Åtgärdslistan (se bilaga 2) gicks igenom och följande punkter är klara:
Punkt 15:08: (delvis klar) Improvisationsteater: Beslut: att vi ska ta emot ett
gästspel av Dramatiska den 11/10.
Punkt 15:10: Våra försäkringar och arbetsgivaransvaret: Våra försäkringar täcker
alla medlemmar. Alla som arbetar hos oss anmäls som medlemmar, vilket gör att
alla som arvoderas eller anställs också täcks av försäkringen (se bilaga 3)
Punkt 15:13: Kodning och byte av kod vid entrén: Åke och Per byter kod och
skickar mail till alla som har nycklar

5:5

Post
Brev från STIM om redovisning för våren 2015. Vi har inget att redovisa.

5:6

Nya medlemmar
Inga nya medlemmar.
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5:7

Ekonomi
Ekonomiöversikten lades till handlingarna (se bilaga 4).
Beslut: att Åke ska ansluta föreningen till Swisch och registrera oss som kund hos
Okay.

5:8

ABF
Inget nytt att rapportera.

5:9

ATR
Inget nytt att rapportera.

5:10

Gamla Folkets Hus
Presto brandservice har tittat på våra brandsläckare (de är OK), utrymningsvägar
(får anmärkningar) och nödutgångsskyltar (batteribyte krävs). Nödutgångsskylten
vid virkesförrådet ska bytas ut. Vi får inte ha gardiner i stora logen och ett
sminkbord där måste flyttas. Förslag till lösningar med bommen på baksidan:
eventuellt kan en lösning med larm undersökas eller så kanske man kunde få till
nya dörrar. Kommunen kommer att få en rapport om huset från Presto.

5:11

Produktionsfrågor
Bosse rapporterade om läget för ”Den goda människan från Sezuan”:
Michael Riise är engagerad som regissör. Han har brutit ner manus i
scener/vändpunkter/nyckelrepliker.
12-15 personer har deltagit i fyra tillfällen under våren, då man har läst manus
och gjort teaterövningar. Det saknas personer som vill stå på scenen. Det finns
några tänkbara kandidater till huvudrollen. Bosse har kontaktat bl.a. förberedande
skolor och fått förslag på personer vid medlemsmötet.
Det har gått ut annonser om scenograf och man har gjort intervjuer. Lars-Erik
Hedendahl vill gärna vara scenograf, både producent och regissör är positiva till
det.
Kapellmästare/sånginstruktör blir Amanda Elvin och det ska skrivas kontrakt med
henne inom kort.
Lars Holgersson (ljus), Rikard Hållinder (ljud) och Anna Weitman (rekvisita) har
anmält intresse av att vara med ”bakom scenen”.
Kostym/Mask-ansvarig saknas.
Marknadsföring/publikarbete ska ev. Håkan Juhlin hålla i.
Vi har fått avslag på ansökan till Stockholms läns landsting på 150 000 kr.
Vi har skickat in en ansökan på 150 000 kr till Allmänna arvsfonden.
En grupp bestående av Göran, Bosse och Åke ska träffas 26/6 kl. 10.00 för att
diskutera bästa sättet att få folk till produktionen. Ett förslag var att Bosse ska
ringa runt till alla medlemmar och att vi ska annonsera i lokaltidningarna att vi
kommer att starta arbetet i augusti.
Ett extramöte utlystes till den 3/8 kl. 19.00, för att fastställa budgeten för ”Den
goda människan …”, till det mötet ska Bosse ha utarbetat ett nytt budgetförslag.
Avtal om uppföranderätt är undertecknat och ska skickas till ATR:
”Ett kyssogram”:
Repetitionerna har sommaruppehåll med ”hemläxa” och återupptas 3/8.
Beslut: att tre avtal godkänns - med Lina Veltman (regissör), Micka (Monica)
Andersson (manus) och Sissi (Cecilia) Granrot (sånginstudering och regiassistent)
(se bilagor 5, 6 och 7).

5:12

Hemsidan
Göran kontaktar Olle så att Emelie och Bosse får behörighet att lägga in i
Kalendern.
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Idé: att vi ska kunna ha text om ”stöd vår förening” på webbplatsen.
Uppmaning: alla som ser förbättringar som behöver göras på webbplatsen hör av
sig till Emelie.
5:13

Övriga frågor
5:13.1 Medlemsinformation/Spadtaget/Debattforum
Elin ska göra en Facebook-sida.
5:13.2 Underhåll av kalendern på hemsidan
Behandlades under punkt 5:12

5:14

Nästa styrelsemöte
Extra möte måndagen den 3/8 kl. 19.00 i Gamla Folkets Hus.

5:15

Avslutning
Mötet avslutades.

Ordförande:

Sekreterare:

_____________________
Göran Langwagen

____________________
Edith Orem

Justeras:

_____________________
Ulf Ohlsson

____________________
Per Hillbom
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