KULTURHUSET

stadsteatern

Protokoll från sammanträde med styrelsen
för Kulturhuset Stadsteatern AB
den 27/l 0, 2021, kl.17.00
SKYPE-möte

6/2021
Styrelsesammanträde nr 7, onsdag 27 oktober 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

Vice ordförande

Olle Burell S

Ledamöterna

Kristina Lutz M
Marja Sandin-Wester MP
Jonas Naddebo C
Eva-Louise Erlandsson-Slorach S
Torun Boucher V

Suppleanterna

Fredrik Möller M
Lou-Ann Wejke-Norberg M
Aviva Barczewska MP
David Persson S
Sara Stenudd S

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Kerstin Brunnberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.
Mötet genomfördes på SKYPE.
Frånvarande var Mariana Penchansky Buzaglo (S) och Hanna Gerdes (L), båda supple
anter.
Utöver ovan angivna närvarande var följande närvarande: Tf VD Malin Dahlberg, Infra
strukturchef Andreas Eriksson och adm. verksamhetssamordnare Maya Berggren.
Från arbetstagarrepresentanterna närvarade från Scen och Film, lokala avd.
representanterna Linda Wärme och Urban Riismark. Inga representanter från Akademi
kerföreningen närvarade.

§ 2 Utseende av sekreterare och justerare
Maya Berggren utsågs till sekreterare i Gabriella Erikssons frånvaro.
Ordförande Kerstin Brunnberg och Eva-Louise Erlandsson-Slorach utsågs att justera
dagens protokoll.
§ 3 Föregående protokoll
Anmälan av föregående protokoll 6/2021.
Styrelseprotokoll nr 6/2021, vilket varit utsänt (bilaga 3 bifogad), anmäldes.
Det noterades en justering, närvarande på möte nummer 6 var även Fredrik Möller
(M), vilket noterades i efterhand. Protokollet kunde därefter godkännas och läggas till
handlingarna.
§ 4 Muntlig VD-rapport
Muntlig VD-rapport föredrogs och innehöll information om husets öppnande och försälj
ningsläget efter de lyfta Covidrestriktionerna, vilka säljaktiviter som genomförs, besöks
statistik och aktuellt program. Budgetläge 2021 ligger ca 38 miljoner minus, stora bespa
ringar har genomförts framförallt inom produktion. VD gick igenom ägardirektiven samt
rambudget på 395 miljoner för 2022. Mål för 2022 är att ha 2,6 miljoner besökare i huset.
Styrelsen godkände rapporteringen.
§ 5 Beslut om att gå vidare med förhandling med EU-parlamentet om ett 12-årigt
hyresavtal (bilaga ärende 5 bifogad).
Styrelsen beslöt
att ge VD i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med EU-parlamentet om ett 12-årigt
hyresavtal.
§ 6 Särskilt inbjuden
Infrastrukturchef Andreas Eriksson presenterade förhandlingsprocessen och arbetet
med uthyrning och etableringen av Europa experience center i Kulturhuset.
Styrgrupp och projektgrupp presenterades. Ahrbom och partner är inkopplade i pro
jektet.

Underlaget som nu tas fram av marknadsavdelningen tillsammans med Ahrboms och
partner tar sin grund i Kulturhusets Bruka och Bevara-program, samt skyltningspro
grammet som är framtaget av Ahrboms och partners på uppdrag av Stockholms Stad, i
samband med återflytten till Kulturhuset hösten 2021. Styrelsen betonade vikten av att
inte avvika från detta program.
Förhandlingsprocessen pågår under november med planerad signering i början av de
cember. Detaljplanering för 2022 kommer att presenteras i ett senare skede. Planerad
öppning av EEC är 1/8 2022.
§ 7 Beslut om yttrande till lekmannarevisorernas rapport avseende verk
samhetsår 2020 (bilaga ärende 7 bifogad).
Styrelsen har mottagit lekmannarevisorernas yttrande. VD kommer att fördela arbetet
med att utföra vissa korrigeringar inom HR samt internkontroll.

§ 8 Beslut om sammanträdestider för år 2022

Ett förslag till styrelsens beslut har varit utsänt
Styrelsen beslöt
att godkänna i enlighet med förslaget (bilaga 8).

§ 9 Beslut angående attesträtt
Styrelsen beslöt
att fastställa attesträtterna enligt förslag (bilaga 9).
§ 10 Beslut om antagande och implementering av de inom Stockholms Stad an
tagna gemensamma programmet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld
och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt
våld oberoende relationer 2021-2025 (bilaga ärende 10 bifogad).
Styrelsen beslöt
att fastställa anta och implementera Stockholm stads gemensamma program.
§ 11 Beslut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut godkänna krav för tunga
lastbilar i upphandling av transporttjänster (bilaga ärende 11 bifogad).
Styrelsen beslöt
att godkänna i enlighet med förslaget.

§ 12 Ev. Övriga frågor
Kommande styrelsemöte blir fysiskt, de som vill deltar digitalt.
§ 13 Mötets avslutande
Kerstin Brunnberg tackade och avslutade mötet. Nästa styrelsemöte är i 24 november.
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