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1. Mötets öppnande
2. Närvaro
Ulrika C, Gunnar, Erik. Linda och Ulrika R
3. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor
4. Föregående protokoll
Godkänns
5. Ekonomirapport
Gunnar informerar styrelsen om att det ekonomiska läget i vanlig ordning är bra och
stabilt. Dock måste vi fortsättningsvis uppmärksamma och följa föreningens kassaflöde
och likviditet.
6. Värdering av föreställningar
Styrelsen var på premiären av Galleri 6 på Östgötateatern 25/1.
7. Repertoar
Rhythmania - Erik kontaktar turnéledaren kring en del praktiska detaljer.
Upprorets poet - foajén ska pyntas med mattor inför föreställningen.
8. Rapporter från möten, kurser etc
Riksteatern Östergötland hade styrelsemöte och verksamhetsplanering 19/1. Ulrika R och
Linda deltog och diskuterade motioner inför kongressen i maj.
Ulrika R och Linda var även på Agora 23/1 för ett möte om dansresidenset Samlingen.
Max publikantal på Agora är 103 personer.
9. Kommande möten, kurser etc
KARIL:s årsmöte 5/2:
* Styrelsen utser Lennart Schilling till valberedare.
* Gunnar har kontaktat Skådebanan om röstlängd.
* Ulrika C, Linda och Gunnar ställer upp för omval.
* Gunnar och Linda skriver verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och förslag om
namnbyte. Dessa dokument ska tryckas upp till årsmötet (tillsammans med bokslut och
revisionsberättelse)
* Kulturteknik ordnar med projektor, Erik har haft kontakt med dem.
Riksteatern Östergötlands årsmöte 13/4 i Mjölby:
Ulrika R, Linda, Erik och Gunnar åker dit (de två senare som KARIL:s ombud).
Linda anmäler alla samt kollar upp vad som gäller för nomineringar.
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10. Marknadsföring
Hemsidan är uppdaterad.
Ulrika C har fixat första utskicket med Rhythmania och Upprorets poet, skickar ut
Sällskapsrummet och Don Quijote nästa vecka samt ordnar så att KARIL:s
föreställningsdatum kommer med i digitala evenemangskalendrar.
Erik lämnar affischer till biblioteket och museet.
Linda kontaktar Lena Ilmarson angående Samlingen.
Erik har fortlöpande kontakt med ABF samt Naturskyddsföreningen.
Kontakter bör även tas med fackförbunden, Röda korset och Adjunkten som jobbar med
nyanlända.
11. Nästa möte
Nästa möte hålls 25/2 kl 17:30 på Skådebanan.
12. Övriga frågor
Pris för barnbiljetter till Don Quijote är 50 kr (under 10 år).
13. Mötet avslutas

Vid tangentbordet

Justeras

Linda Cederlind
Sekreterare

Erik Malmberg
Ordförande
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