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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 2015/2016 nr 7 

Datum 2015-09-03 

 

 

 

Närvarande: Edith Orem, Elin Hållinder, Göran Langwagen, Katarina Wicksell, Ulf 

Ohlsson, Åke Söderkvist 

 

 

 

Frånvarande: Agneta Thulin, Emelie Nord, Per Hillbom 

 

Antal bilagor: 6 st. 

 

 

 

7:1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden, Göran Langwagen 

 

 

7:2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen (se bilaga 1) godkändes. 

 

 

7:3 Val av två ledamöter som justerar dagens protokoll  

Som justerare valdes Ulf Ohlsson och Elin Hållinder. 

 

 

7:4 Genomgång och justering av föregående mötesprotokoll samt 

genomgång av åtgärdslistan  

Protokoll från extramötet gicks igenom och justerades. Vid det mötet fastställdes 

att styrelsen senast den 30/9 måste fatta besluta om föreningen ska gå vidare 

med ”Den goda människan från Sezuan”. En avstämning med producenten behövs 

innan detta beslut kan fattas. Åke kollar om Bosse kan komma till ett möte den 

24/9.  

 

Åtgärdslistan (se bilaga 2) gicks igenom och följande punkter är klara: 

Punkt 15:01: Nya medlemsanmälningar: Det fungerar – Åke får meddelande om 

de medlemsanmälningar som görs via webben. 

Punkt 15:12: Skyltar om bom och lås: Påminnelseskyltar finns uppsatta. 

 

 

7:5 Post 

Ingen ny post. 

 

 

7:6 Nya medlemmar 

En ny medlem: Alicia Hernáez. 
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7:7 Ekonomi 

Ekonomiöversikten lades till handlingarna (se bilaga 3). 

Beslut: att godkänna avtalen med Anna Weitman och Helena Svensson 

(scenografi och rekvisita för ”Ett kyssogram”) (se bilagor 4 och 5). 

 

Åke har skaffat oss kort på Martin Ohlsson. 

 

Beslut om betalning av arvoden för ”Domino” bordläggs till nästa möte. Åke 

skickar de aktuella avtalen till Ulf, som kontaktar jurist på ATR för att få råd. 

Sedan kontaktar han Elin, Emma, Lena och Sten och gör ett förslag som styrelsen 

ska fatta beslut om. 

 

Beslut: att godkänna förslaget till avgift för gästspel/annat bruk av Gamla Folkets 

Hus av icke-medlemmar, med den ändringen att vi ska ta ut 500 kr/dag för 

föreningar och organisationer (samma avgift även för barn- och 

ungdomsföreningar) (se bilaga 6). 

 

7:8 ABF 

Inget nytt. 

 

7:9 ATR 

Inget nytt. 

 

7:10 Gamla Folkets Hus 

Scenografigruppen arbetar för fullt på måndagar med scenografi för ”Den goda 

människan …”. 

 

7:11 Produktionsfrågor 

 Gästspel  

Det såg ut att bli en krock mellan scenografibygget för ”Den goda människan ..:” 

och gästspelet av Dramatiska med ”Improviserad Hitchcock”, men det kommer att 

fungera. Lars-Erik har byggt en modell av scenografin och förklarat tidsschemat. 

Dramatiska ska betala 500 kr och ska få ta del av ”Överenskommelse om 

samarbete (gästspel)/avtal” och ”Nyttjanderättsavtal av lokal” och styrelsen fattar 

beslut om avtalet vid nästa möte. 

”Ett kyssogram” 

Föreställningar pågår för fullt och det är bra med publik. 

”Den goda människan från Sezuan” 

Sångträff den 5/9 och kollationering den 12/9. 

 

7:12   Hemsidan 

Emelie har lagt in uppdateringar och gjort förändringar av förstasidan (enligt 

rapport i mail 2015-09-03). Hon flaggar även för att det kommer att behövas 

förstärkning med fler webbansvariga personer. 

 

7:13 Övriga frågor 

7:13.1 Spadtaget (information från styrelsen) 

Elin ska informera i Spadtaget om styrelsearbetet. Göran ska först få 

sammandraget för att ge klartecken för publicering. 

 

7:14 Nästa styrelsesammanträde 

Extra möte med Bosse, beroende på när han kan – vårt förslag är den 24/9. 

 

Nästa ordinarie möte onsdagen den 30/9 kl. 19.00 i Gamla Folkets Hus. 

 

Förslag på medlemsmöten: 21/10 (i stället för 7/10, som tidigare föreslagits) och 

9/12. 
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7:15 Avslutning 

Mötet avslutades. 

 

 

 

 

Ordförande:   Sekreterare: 

 

 

 

_____________________  ____________________ 

Göran Langwagen   Edith Orem 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

_____________________  ____________________ 

Ulf Ohlsson   Elin Hållinder 


