
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings årsmöte 28 mars 2021 
klockan 15.00 

Mötet hålls digitalt via Zoom 

1. Mötet öppnas 
Vera Renberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

2. Fastställande av dagordning 
Medlem uppmärksammar att fastställande av dagordning samt fastställande av 
resultat- och balansräkning saknas. Dagordningen justeras och kompletteras med 
punkt 2 fastställande av dagordning samt punkt 7 fastställande av resultat- och 
balansräkning. Årsmötet beslutar att fastställa den justerade dagordningen. 
 

3. Årsmötets behöriga utlysande 
Kallelse till årsmötet skickades torsdag den 25 februari 2021. Årsmötet beslutar att 
mötet är utlyst i behörig tid och ordning enligt stadgarna. 
 

4. Fastställande av röstlängd 
Upprop av närvarande medlemmar, det är 11 röstberättigade på mötet. Årsmötet 
beslutar att fastställa röstlängden, bilaga 1. 
 

5. Val av mötesfunktionärer 
Till mötesordförande välj Mara Holmquist och till mötessekreterare Kristina 
Söderberg. Vera Renberg väljs till justerare. Genomgång av mötesregler för det 
digitala mötet. Tummen upp eller tystnad är ja. Vid invändningar måste man slå på 
mikrofonen och göra sin röst hörd. 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen läses upp och godkänns samt läggs till handlingarna, bilaga 
2. 
 

7. Revisionsberättelse 
Stina redogör för resultat- och balansräkning, se bilaga 3 Resultaträkning och bilaga 4 
Balansräkning. Revisionsberättelsen, bilaga 5, läses upp och godkännes samt läggs till 
handlingarna. 
 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning. 



9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas. 
 

10. Fastställande av årsavgift för organisationer 
Årsmötet beslutar om oförändrad avgift 200 kronor per år. 
 

11. Val av ordförande för två år 
Vera Renberg väljs till ordförande för två år, omval. 
 

12. Val av ekonomiansvarig/kassör för två år 
Stina Carlsson väljs som ekonomiansvarig för två år, omval. 
 

13. Val av övriga styrelseledamöter för två år 
Eva Sonnenschein omval för två år och Mikael Jaldeby nyval två år. 
 

14. Val av två revisorer med två ersättare för ett år 
Inga Johansson och Åsa Ivarsdotter väljs som revisorer för ett år. Som ersättare väljs 
Gunnel Sandlund och Kenneth Holmlund för ett år. 
 

15. Val av valberedning för ett år 
Ann-Katrin Sämfors sammankallande och Ann-Catrin Möller väljs som valberedning 
för ett år. 
 

16. Verksamhetsplan 2019 – 2021 
Vera föredrar den redan antagna verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen godkänns. 
 

17. Eventuella motioner från medlemmarna 
Inga motioner är inkomna likaså har inga propositioner från styrelsen inkommit. 
 

18. Övriga frågor 
Vera tackar för förnyat förtroende. Diskussion om den nya ansvariga organisationen 
för Christinasalen, oro om det kommer bli dyrare för arrangörer. Ombyggnationen av 
Kulturflygeln pågår under 2020 - 2022. 
 

19. Mötet avslutas 
Maria Holmquist tackar alla för medverkan och avslutar årsmötet. 
 
 
 
________________________________  __________________________________ 
Maria Holmquist    Kristina Söderberg 
Mötesordförande    Sekreterare vid mötet 

 
 

__________________________________   
Vera Renberg 
Justerare 


