
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte

Tid och plats, kl 18.30-20.45 140108 BUN Stadshuset

Närvarande:Allis Stolt, Ann-Catrin Möller, Eva Sonnenschein, Florian Möller, Lars 
Lundberg Siv Lundmark, Stig Sjölund, Vera Nilsson

Frånvarande: Katarina Lundmark. 

Adjungerad Birgitta Hedeby

§ 52 Dagordning och mötesformalia
Den utsända dagordningen godkäns och Ann-Catrin skriver protokoll.

§ 53 Föregående protokoll 
Justeras och godkäns.

§ 54 Ekonomi
Vi har ingen ekonomisk redovisning att ta upp. Andra ekonomiska frågor tas under 
respektive fråga.

§ 55 Medlemsförändringar 
Inget nytt i medlemsavseende.

§ 56 Föregående föreställning
Ingen ny föreställning har getts sedan senaste mötet. Vi pratar om den inställda 
föreställningen Kör för alla, vi vet inget ännu om vi får ett nytt erbjudande.

§ 57 Kommande Föreställningar
O, du milde moder, 19/3. Vi har 100 platser totalt. 50 platser är reserverade för 
föreningens medlemmar.

Vi har fått den önskade föreställningen När rocken kom till Sveg, onsdag 5/11 
klockan 19.00.
Vi beslutade vid förra mötet att föreställningar under helger ska vara klockan 18.00 
och under veckodagar klockan 19.00. Det har visat sig att Riksteatern utgår från att  
föreställningarna alltid ska vara klockan 19.00. Tittar vi då på vår hemsida med 
inlägg från Riksteatern så anger de alltid klockan 19.00. 
Eva kollar upp om vi kan göra ändringar i föreställningstiderna.

Vi besvarar ert samtal så fort vi kan, 15/2 kl 18.00 (Västerbottensteatern och vi har 
avtalat tiden med dem). 
Ansvariga under föreställnings kvällen är Allis, Ann-Catrin, Florian och Lars. 

Ansvariga för övriga föreställningar under våren tar vi upp vid kommande möten.

§ 58 Inbjudningar och beslut om deltagande
Styrelsen har fått inbjudan till ombudsträff hos Norrbottensteatern den 30/1. Minst 
en bil kommer att åka men vem som följer är inte klart. Föreningen betalar 
reseersättning för de bilar som kör.



Scenkonstdagar i Umeå den 15-16/2. Intresserade att åka är Eva, Katarina, Siv och 
Stig. Alla får åka om de kan. Deltagandet är gratis och föreningen betalar  
övernattning i första hand i dubbelrum då det är möjligt. Gratis bussresa ordnas 
mellan Norrbottens teaterföreningar.
Riksteaterns Teaterdagar i Hallunda är den 4-5 april. Av tre erbjudna alternativ kring 
kostnader för representanter väljer vi att anta erbjudandet att skicka en medlem helt  
gratis och betala för en som ändå får erbjudande om rabatterad resa. Ann-Catrin och 
Vera åker.

Noteras att invigning av Kulturhuvudstadsåret i Umeå sker den 31/1- 2/2.

Vi uppmanas av Lars att delta i Kommunens arrangemang den 18/1 om 
mångfaldsfrågor. Anmälan görs på nätet.

§ 59 Verksamhetsplan
Vi beslutar att via mail arbeta fram ett mer läsvänligt dokument utifrån den 
verksamhetsplan vi gjort via Riksteaterns formulär.

§ 60 Kulturmiljonen
Birgitta från Kultur och Fritid som kan bevilja anslag från kulturmiljonen har tittat på  
vår ansökan menar:
Att den är för luddig i förhållande till bidragskriterierna. 
Ifrågasätter att vi har mångfald som utgångspunkt för evenemanget.Tycker att 
eftersom  fredag som ingår i vår evenemangshelg är den dag kommunen har 
mångfaldsarrangemang bör vi inte arragera något. Hon menar att kommunens egna 
arrangemang kring detta har lockat liten publik.
Vi bör kolla upp bokningsbarheten på föreslagna föreställningar. 
Samarbetspartner bör knytas innan ansökan lämnas in.
Vi begär för stor summa pengar för att hon ska kunna bevilja, ärendet kommer i så 
fall att vara ett nämndsärende som Birgitta får dra.

Arbetsgruppen håller inte med utan vill med satsninge nå en bred publik, utanför den 
som vanligtvis kommer till våra föreställningar. 
Arbetsgruppen träffas och beslutar hur vi ska gå vidare.

§ 61 övriga frågor
Barn och ungdomsföreställningar har erbjudits Folketshus föreningar till ett väldgt 
bra pris. För att få föreställningar måste de göra arrangemanget i samverkan med en 
teaterförening.

FolketsHus har bokat två föreställnigar med oss som medarr. Vi beslutar att i  
efterhand anta erbjudandet, och vara medarrangör för dessa föreställningar. Eva 
konstaterar att dessa publiksiffror ska redovisas i vår statistik.
Vi ställer oss frågande till om fler föreställningar av Folkets Hus har genomförts som 
ska rapporteras i vår statistik. Det har inte förekommit andra bortglömda 
föreställningar.

Kan vi lägga upp evenemang på face book som kan delas? Eva kollar upp verktyg för 
detta.

Vi har fått en enkät från Miclo som Vera tar på sig att besvara.



§ 62 Nästa möte
Plats för nästa möte är inte bestämd. Vi behöver en lokal med teknisk utrustning för 
att lära oss hur kortbetalning ska göras vid föreställningarna.
Tiden för mötet är bestämd till 18.30 (den 5/2). Har ändrats efter mötet till 
12/2 18.30 efter mailkontakt med alla.

Sekreterare Ann-Catrin Möller                                Justeras av ordförade  Lars Lundberg


