KULTIJRHUSET

stadsteatern

Protokoll från sammanträde med styrelsen
för Kulturhuset Stadsteatern AB
den 24/2, 2021, kl.17 .00
SKYPE-möte

2/2021
Styrelsesammanträde nr 2 onsdag den 24 februari 2021, kl. 17.00
för Kulturhuset Stadsteatern AB (tidigare Stockholms Stadsteater AB)
Distansmöte, deltagande via Skype och Teaterhuset, Benny Fredrikssons Torg 5.
Närvarande
Ordföranden

Kerstin Brunnberg

Ledamöterna

Eva-Louise Erlandsson-Slorach S
David Persson S i Ole Burells frånvaro.
Kristina Lutz M
Marja Sandin-Wester MP
Jonas Naddebo C
Torun Boucher V

Suppleanterna

Fredrik Möller M
Lou-Ann Wejke-Norberg M
Hanna Gerdes L
Mariana Penchansky Buzaglo S
Aviva Barczewska MP

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Kerstin Brunnberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.
Mötet genomfördes på SKYPE.
Kerstin inledde med att berätta att med att även teaterchef, kulturchef eller någon annan
person i ledande befattning ska bjudas in i anslutning till eller på styrelsemöte hädanef
ter.
Det konstaterades att Olle Burell var frånvarande Eva-Louise Erlandsson Slorach in
trädde i dennes ställe som justerare. David Persson inträder som ordinarie.
Utöver ovan angivna närvarande var följande närvarande:
Tf VD Malin Dahlberg, bolagsjuristen Gabriella Eriksson, teaterchef Maria Sid och
produktionschef Peter Kollarik.
Från arbetstagarrepresentanterna närvarade från Teaterförbundets lokala avd.
representanterna; Linda Wärme fram tom 18.00 och Urban Riismark (TF) samt från
Akademikerförbundet; Ingalill Rydberg (AF).

§ 2 Teaterchef Maria Sid
Maria Sid presenterade den planerade repertoaren till Sergel scenerna för året och
framtiden. (10 min)

§ 3 Utseende av justerare

Bolagsjuristen Gabriella Eriksson konstaterades vara sekreterare.
Ordförande Kerstin Brunnberg och Eva-Louise Erlandsson-Slorach utsågs att justera
dagens protokoll.

§ 4 Anmälan av föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll 5/2020 (bilaga 4) och 1/2021 (föredras) anmäldes.
Protokollet kunde därefter godkännas och läggas till handlingarna.

§ 5 Muntlig VD-rapport inklusive lägesrapport
Muntlig VD-rapport gavs och denna innehöll; ledningsgruppens arbete, internkommu
nikation samt beskrivning av den aktuella digitala verksamheten. Även besöksantalet i
Kulturhuset samt den fortsatt öppna verksamheten; biblioteken, besökscenter, butiken
och restaurangerna redogjordes för. Därtill berördes den uppmärksamhet verksamheten
och Kulturhuset fått i media.
Punkt 10 flyttas hit. Redogörelse av ekonomiskt utfall och besökstablå per 2021-01-31
(bifogas) gavs i samband med VD-rapporten.
Tf. VD redogjorde för det ekonomiska läget med en minskad prognos på 45 mnkr av
seende biljettinäkter innevarande år.

§ 6 Program- och produktionschef Peter Kollarik berättar om covid-läget
Program- och produktionschef Peter Kollarik berättade under ca 5 min, om corona
läget och dess påverkan för programinnehåll, planering och medarbetarna.
§ 7 Anmälan av stadsrevisionens granskningspromemoria och de auktoriserade

revisorernas rapport över revision av bokslut.
Anmälan av stadsrevisionens granskningspromemoria och de auktoriserade revisorer
nas rapport över revision av bokslut.
Kulturhuset Stadsteaterns revisorer närvarar;
lekmannarevisorn Ulf Fridebäck
representant för stadens revisionskontor Aisha Hassan
auktoriserad revisor Jenny Göthberg
Ulf Fridebäck inledde med beskrivning om hur revisorerna arbetar. Föredragning där
efter av lekmannarevisorerna Aisha Hassan samt Jenny Göthberg (se bil handlingar.)
Styrelsen beslöt
att lägga revisorernas rapporteringar, till handlingarna.

§ 8 Beslut ang. årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och

balansräkningar verksamhetsåret 2020
Malin Dahlberg föredrog utifrån bifogat bifogas årsredovisning samt ILS
/utfallsrapport).
Beslut ang. årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräk
ningar verksamhetsåret 2020, (bifogas preliminär årsredovisning samt ILS
/utfallsrapport). Malin informerade om att årsredovisningen kommer sändas ut fördigi
talt påtecknande.
Styrelsen beslöt därefter

att godkänna årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräk
ningar verksamhetsåret 2020.

§ 9 Rapport angående internkontroll

Rapporten föredrogs av Malin Dahlberg. 2021 (bifogas).
Styrelsen beslöt
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 10 Redogörelse av ekonomiskt utfall och besökstablå per 2021-01-31 (behand
lades under VD-rapporten §5)
Underlag har varit utsänt (bilaga 10).
Styrelsen beslöt
att lägga redogörelsen till handlingarna
§ 11 Beslut om firmateckningsrätt (bifogas).
Underlag har varit utsänt (bilaga 11).
Styrelsen beslöt
att godkänna enligt förslag
§ 12 Beslut om attesträtt (bifogas).

Underlag har varit utsänt (bilaga 12).
Styrelsen beslöt
att godkänna enligt förslag

§ 13 Information om lokalytor
Punkten föredrogs av Malin Dahlberg. Det ställdes ett antal frågor avseende lokalut
veckling i Kulturhuset. Malin Dahlberg åtog att ägna tid 24 mars med fördjupad in
formation och framtagande av analys.
§ 14 Beslut om ändrad nominering till styrelsen för Svensk Scenkonst.

Underlaget för beslut föredrogs av Gabriella Eriksson.
Styrelsen beslöt att godkänna ändringen avseende nomineringen.

§ 15 Övriga frågor

Det beslöts att styrelsen ska bjudas in till möte med ledningsgruppen för Kulturhuset
Stadsteatern. Datumet blir den 11 maj, em start ca 12-ca 17.00.
Kulturchef Linda Beijer bjuds in till nästa styrelsemöte.

§ 16 Mötets avslutande.

Kerstin Brunnberg tackade för mötet. Nästa styrelsemöte är 24 mars.

KL.
, Justeras:

Kerstin Brunnberg

