Protokoll Konstituerande styrelsemöte Pitea Riksteterförening
Tid och Plats 2014 03 19 Piteå Stadshotell ca.21.00
Närvarande: Ann-Catrin Möller, Eva Sonnenschein, Siv Lundmark, Katarina
Lundmark, Lars Lundberg, Stig Sjölund
Frånvarande: Allis Stolt, Anneli Quarnström,Vera Nilsson,
Lars hälsar välkommen.
§ 1 Dagordning
Den dagordning vi fått utsänd med kallelse till mötet (utifall vi fortfarande är del av
styrelsen efter årsmötet) godkändes.
§ 2 Val av sekreterare
Ann-Catrin Möller valdes till sekreterare.
§ 3 Beslut om firmatecknare och Ekonomiansvarig
Beslöts att uppdra åt 1954-11-28-8961 Berith Bergstedt samt 1956-03-22-8957
Lars Lundberg att de var och en för sig får teckna föreningens firma.
Berith Bergstedt, Folkets Husföreningen, är den som löpande sköter vår ekonomi.
§ 4 Styrelsefunktioner
Vi fortsätter enligt tidigare arbetsansvars lista. Arbetsansvar för Anneli som är ny i
styrelsen fördels vid ett senare tillfälle.
Vi diskuterar vice ordförande post och har ännu ingen lösning.
§ 5 Föregående föreställning
När vinterns stjärnor lyser här
Liten publik. Fina kringarrangemang av oss. Mycket bra föreställning.
Vi har missat att rikta oss till organisationer som närmare berörs av föreställningen,
såsom finska föreningen, hörselfrämjandet och samiska föreningar.
§ 6 Kommande föreställningar
Streber4/4 kl 19.00
Inga förköp ännu.
Ansvarig för föreställningen är Eva. Siv och Katarina kommer om de inte arbetar.

Vi beslutar att köpa riktad reklam via facebok för max 500 kr. vi kollar med Åsa
Norrbottens riksteaterförening om lämplig summa. Vi vänder oss till en bred
målgrupp i Piteå. Eva ordnar detta.
§ 7 Enkät
Vi besvarar en enkät tillsammans om hur vi ser på tillfällen att umgås med andra
teaterföreningar i Norr och Västerbotten.
§ 8 Övriga frågor
Folkets Hus och parker har haft årsmöte och Stig har representerat oss.
Vi har möjlighet att via FHP hyra en utställning om 50-talet (bilar) i samband med
föreställningen När rocken kom till Sveg.
Vi kan också boka föreställningar via Folkets Hus bokningsväg.
Stig tar reda på mer information om detta.
§ 9 Nästa möte
Vi håller nästa möte den 9/4, troligtvis i Freja Huset Strömbacka. Klockan 18.30
som vanligt.
Då presenterar de som varit på scen konstdagarna och teaterdagarna sina intryck av
kommande föreställningar.

Sekreterare Ann-Catrin Möller

Ordförande Lars Lundberg

