
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte

Tid och plats, kl 18.30-20.45 140212 Kultur och Fritid

Närvarande: Allis Stolt, Ann-Catrin Möller, Eva Sonnenschein, Katarina Lundmark, Lars 
Lundberg, 

Frånvarande: Florian Möller, Vera Nilsson, Stig Sjölund , Siv Lundmark

Adjungerad Birgitta Hedeby Kultur och fritid, Berith Bergstedt  Ekonomi § 63-65  samt 
Gunnel sandlund Valberedningen.

§ 63 Dagordning och mötesformalia 
Dagordningen som skickats ut godkändes och Ann-Catrin skriver protokoll. 
Valberedningen är inbjuden och är med hela mötet. Berith från Folkets Hus föreningen 
som sköter vår ekonomi stannar över paragrafen ekonomi.

§ 64  Föregående Protokoll
Föregående protokoll gås genom och justeras.

§ 65 Ekonomi
Berith visar resultat och balansräkning för 2013. Bilaga: § 65 (2014)Balansrapport samt 
Resultatrapport.
Under året har vi gjort ett plusresultat på  55 353 kronor.

Lars gör ett förslag på Budget för kommande verksamhetsår som vi tittar på vid nästa 
möte. Vi lägger ut förslaget på hemsidan inför Föreningens årsmöte den 19 mars 
tillsammans med andra handlingar av intresse för våra medlemmar.

Berith klarlägger sina uppgifter för vår förening. Hon sköter bokning av lokal för 
arrangemang, bokar roddare, ordnar fika, och sköter vår ekonomi. Andra arbeten t.ex 
bokning av resor , hotell eller annat ska vi göra själva.

Arrangera genom samverkan är ett nytt upplägg för samverkan mellan Teaterföreningar 
och byaföreningar. De byaföreningar som vill att vi, (Eva) bokar föreställningar via 
scenkonstportalen måste vara medlem i vår förening. Arbetet med arrangemanget ligger 
hos byaföreningen. Byaföreningen får då tillgång till små föreställningar till ett förmånligt  
pris från Riksteatern och det vi får är medlemsskap från byaföreniningen.

Eva tar upp frågan om vi ska använda dessa tillfällen för att värva medlemmar till vår 
förening samt presentera kommande arrangemang. Förslaget gillas men inget är planerat 
ännu.

Lars har köpt in en Izettle dosa för inmatning med pinkod à 395 kr till föreningen. Vi kan 
nu erbjuda kortbetalning för biljettköp i kassan.

§ 66 Föregående föreställningar
Inga föreställningar har hållits sedan sista mötet.

§ 67 Kommande föreställningar med beslut om ansvariga.

15/2 Vi besvarar ert samtal..
Ansvariga: Allis, Ann-Catrin, Florian, Lars och Vera. 



Ann-Catrin köper in snacks, marschaller och en tändare.

Det är första gången vi använder oss av kortbetalningsmöjlighet vid biljettförsäljning.
Det är också första gången vi har numrerade platser. 
För att förhöja känslan för våra besökare kommer vi att ha hedset på oss som koppling till 
kvällens föreställning.

8/3 Vinterns stjärnor … 

Ann-Catrin och Eva vet nu att de kan jobba. Fler behövs. 
Vi ska göra vinter och stjärn betonat i foajen inför föreställningen. Eva handlar in lite 
material.

§ 68 Handlingar inför årsmötet

Lars har gjort ett förslag på en läsvänligare variant av verksamhetsplanen,  ett förslag till  
verksamhetsberättelse, en kallelse samt dagordning för  årsmötet. Vi gillar alla förslag och  
antar dem..

Handlingar inför årsmötet skickas till medlemmar via e-brev webb, posten. De 
handlingarna samt kommande budgetförslag läggs på hemsidan där medlemarna kan läsa 
i förväg. Detta meddelas i den utskickade kallelsen.

§ 69 Kulturmiljonen

Gruppen tror på ideèn till en teater helg/happening utifrån vår verksamhetsplan. 
Trots detta har arbetsgruppen beslutat att lägga projektet åt sidan med motiveringen att  
styrelsen måste arbeta genom de förutsättningar som finns för att projektet ska vara 
självklart och fristående även om vi inte kan få alla pengar från annat håll, i detta fallet  
Kulturmiljonen. 

§ 70 Övriga frågor 

Katarina har fått meddelande från  Föreningsservice att de inte förnärvarande kan göra det  
som behövs för att markera vårt ”fönster” , annonsplats i FolketsHus foajen. Hon har 
kontaktat printbyrån som kan göra och sätta upp ramarna i fönstret för  drygt 600 kr.
Beslutar anlita Printbyrån.

Riksteatern Norrbotten håller årsmöte den 29/3. Två representanter från föreningen bör 
åka. Vem som åker tas upp vid nästa möte.

Inbjudan til Arrangörsträff för Norrdans den 12/4 13.00 i Skellefteå. Detta är gratis med 
mat, buss och föreställning. Vi bestämmer representant nästa träff. Anmäls senast den 7/3.

Ann-Catrin och Lars berättar lite om NorrbottensTeaterns ombudsträff i Luleå. 
Frågan om att arrangera bussresa till Luleå för att se en föreställning diskuterades men i  
dagsläget vet vi för lite om hur det går till.
Ann-Catrin kollar upp förutsättningarna så att vi åtmindstone kan vara förberdda till en 
annan säsong.

Valberedningen berättar lite om sitt arbete.  Vi pratar om fördelen med att ha långsiktighet  
i styrelsen genom t.ex att utse vice ordförande.



§ 71 Nästa möte
Nästa möte hålls den 5/3 18.30 i Freja Huset, Strömbacka där Utbildningsförvaltningen 
har sina nya Lokaler.

Fört Protokoll har Ordförande och justerare

Ann-Catrin Möller Lars Lundberg
 

….................................................... …..................................................


