
Årsmöte protokoll Sveriges Scenkonstregissörer 14 mars 2022

1. Nasim Aghili förklarar mötet öppnat.

2. Simon Norrthon väljs till mötesordförande och gör en kort rapportering om aktuella frågor i

förbundet. Johanna Larsson väljs till mötessekreterare, Johannes Schmid som justerare och Sara

Andersson till rösträknare.

3. Fastställande av röstlängd.

4. Mötet anser att årsmötets utlysande gick korrekt till och kom i tid.

5. Årsberättelser: verksamhets- och ekonomisk berättelse

Nasim Aghili går igenom verksamhetsberättelsen övergripande.

Michael Cocke berättar om arbetsgruppen som arbetat med alliansfrågan.

En korrigering till verksamhetsberättelsen är att lägga till att Michael Cocke, Rebecca

Örtman och Anne Jonsson ingått i en arbetsgruppen kring alliansen under året.

Anne Jonsson berättar om samtalet som hölls på Scenkonstbiennalen om rörelsebaserad

regi.

Johanna Larsson och Johanna Salander är i arbetsgruppen för kompetensutveckling och

berättar om dialogen som just nu förs med Teateralliansen om kommande kurser för vår

avdelning. Berättar även om den enkät som gick ut tidigare i år som kommer användas för

att skapa relevant innehåll.

Jenny Nörbeck och Martin Rosengardten som arbetar med kommunikation berättar om det.

Bla om hur de vill uppdatera avdelningens hemsida. Från och med detta årsmötet ligger våra

handlingar ute på hemsidan.

Johanna Larsson berättar om återstartsgruppen inom KLYS som skrivit yttrande som svar på

den statliga utredningen Från kris till kraft - återstart för kulturen.

Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen.

Manuel Cubas styrelsens kassör redogör för styrelsens ekonomiska berättelse.

Årsmötet godkänner den ekonomiska berättelsen.

6. Revisionsberättelsen lästes upp.

7. Årsmötet beviljar den avgående styrelse ansvarsfrihet.



8. Valfrågor:

Vid förra årsmötet valdes Nasim Aghili, Anne Jonsson, Johanna Larsson, Jenny Nörbeck-Olsén på

två år. Linda Mallik som också valdes på två år stryks från listan och lämnar styrelsen.

a. Val av ordförande

Till avdelningens två ordföranden väljs Nasim Aghili (1 år) och Johanna Salander (2 år).

b. Kassör

Valberedningen föreslår att styrelsen utser kassör och detta kommer ske på det konstituerande mötet

14 mars 2022.

c. Övriga styrelseledamöter

Sara Arrhusius nyval 2 år

Johan Bark nyval 2 år

Johannes Schmid nyval 2 år

Tobias Sonden nyval 2 år

Viktor Tjerneld nyval 2 år

d. Revisorer

Gustav Målquist och Ebba Petrén väljs till revisorer.

e. Valberedning

Till valberedning väljs Johan Paus (sammankallande), Dasha Nikiforova och Helena Sandström Cruz.

9. Förslag som väckts av styrelsen eller enskild medlem

Inga förslag har kommit in.

10. Övriga frågor

Vi tackar särskilt avdelningens före detta ordförande Niclas Turesson som suttit i styrelsen sen 2011

och varit ordförande sen 2017.

Påminnelse om speeddating i Västerås på Scenkonstbiennalen 10 juni.

Vi uppmärksammar och gläds åt att intimitetskoordinatorer numera ingår i vår yrkesavdelning!

11. Årsmötet avslutas.

Mötet var digitalt och 22 medlemmar deltog, samt 3 övriga från förbundet.

Vid protokollet: Johanna Larsson

Johanna Larsson (2 maj 2022 11:12 GMT+2)
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Justerare: Johannes Schmid

Johannes Schmid (2 maj 2022 11:14 GMT+2)

Signatur:

E-post:
Simon Norrthon (9 maj 2022 19:09 GMT+3)

simon.norrthon@scenochfilm.se
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