Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte
Tid och plats, kl 18.30-20.45 140305 Strömbackaskolan, Freja Huset
Närvarande: Allis Stolt, Ann-Catrin Möller, Eva Sonnenschein, Florian Möller Katarina
Lundmark, Lars Lundberg, Stig Sjölund
Frånvarande:, Vera Nilsson, Siv Lundmark
Adjungerad Birgitta Hedeby Kultur och fritid
§ 71 Dagordning och mötesformalia
Vi beslutar att följa den utskickade dagordningen och under övriga frågor finns några
punkter att ta upp.
§ 72 Föregåend protokoll
Föregående protokoll har lästs av deltagarna och justeras. Vi sätter upp aktuella frågor från
protokollet på dagens övriga frågor.
§ 73 Ekonomi
Lars har gjort ett budgetförslag. Vi diskuterar speciellt hur vi ska göra med årets överskott.
Förslaget godkäns och kommer att presenteras på årsmötet.
Vi har tidigare fastställt priser för alla kommande föreställningar under året med tanke på
att locka en publik som sedan återkommer till våra föreställningar.
Det har blivit något fel vid de senaste föreställningarnas förköp. Priset på biljetter ska vara:
200 kronor inkl. förköpsavgift för vuxna.
250 kronor i kassan.
Ungdom halva priset 100kr resp. 125 kronor.
Inför Höstens stora, dyra föreställning På rätt sida om okey – Klungan beslutar vi göra en
justering efter förslag från Birgitta.
Vi beslutar att biljettpriset för den föreställningen kommer att vara:
300kr ink. förköpsavgift.
350 kr i kassan
Ungdom halva priset
Scenpass återbäring kommer att vara 100 kr.
§ 74 Medlemsförändringar
Vi har 108 medlemmar. Vid senaste föreställningen tillkom 6 nya medlemmar.
§ 75 Föregående Föreställning
Vi besvarar ert samtal så snart vi kan
Så gott som fullsatt, 127 st. i publiken. (150 möjliga)
Den gick ungefär +/- noll.
Vi hade en ny publik, många som troligtvis kom från södra norrbotten och från
Västerbotten.

§ 76 Kommande Föreställningar
8 mars När vinterns stjärnor lyser klart
Vi har inte sålt många förköpsbiljetter !
Ann-Catrin är ansvrig för arrangemanget. Eva, Florian, Katarina och Lars kommer och
jobbar.
Eva och Katarina kommer att ta inspirationen från Workshopen i Arvidsjaur om
”arrangeman” till hjälp och fixa ”dekor” i foajen med anknytning till föreställningen.
4/4 Streber
Eva kan arbeta men behöver fler som hjälper.
Vi har möjlighet att arrangera en bussresa till Norrbottens Teatern och föreställningen
Frankenstain.
Norrbottensteatern står för buss och chaufför.
Vi marknadsför och säljer billjetter.
Vårt pris som teaterförening är 210 kr vuxna och 100kr ungdom.
Vi beslutar att fråga om intresse finns på årsmötet och där ev. Börja försäljning av biljetter
till föreställningen den 12/4 kl. 16.00.
Ann-Catrin tar kontakt med Gunnel på Norrbottensteatern för vidare info kring detta.
§ 77 Årsmötet
Handlingar läggs ut på hemsidan, kallelser utskickade.
Vi har inte tagit anmälningar till mötet och vet därför inte hur mycket fika som behövs. Vi
har räknat med ca 50 och har biljetter till dessa.
Ann-Catrin kollar med Allis om fika är beställt eller ska beställas.
Till nästa gång kan anmälningar till årsmötet diskuteras.
Florian roddar inför föreställningen.
Ann-Catrin, Eva och Lars hjälps åt med kassan och insläpp.
Vi träffas inför årsmötet kl. 17.30
§ 78 Övriga Frågor
Birgitta berättar om fel i Annonsbladet som delas ut till hushållen i Piteå. De har utan vår
vetskap satt in arrangemang som vi har under Akustium och med fel tid.
Eva tar tag i frågan och hon ska som kompensation kräva ersättning i form av gratis
annons med rätt innehåll för någon kommande föreställning.
Norrbottens Riksteaterförenings årsmöte i Luleå den 29/3. Vi beslutar att Birgitta får
representera vår förening.
Den 12/4 är vi inbjudna till Norrdans och presentation av deras program. Lars med
sällskap åker och representerar oss.
Eva som varit på scenkonstdagar i Umeå med Siv och Katarina har förslag med inspiration
från Umeå. Att vi ska tydliggöra att det är Vi, en teaterförening som arrangerar

föreställningarna. Till detta bör vi köpa in ”beach flagga” eller ”rollup” med logga för vår
förening. Eva kollar priser.
Vår kontakt Ulrika Weinz ombeds omarbeta vårt reklamblad för vårens föreställningar till
höstens föreställningar. Bra att ha i A4 och A5 format för att dela ut.
Eva undrar hur gammal föreningen är. Det är bra att ha olika jubileer för att få media att
skriva om föreningen och dess verksamhet. Den som kanske kan svaret på föreningens
ålder är Marika Hansson.
§ 79 Kommande möte
Kommande möte är årsmötet och i samband med det hålls konstituerande möte så att
beslut om tecknande av firma kan tas.
Fört protokoll har Ann-Catrin Möller
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Ordförande/justerare Lars Lundberg
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