
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 

Tid & plats: 140507 kl 1830 hemma hos Lasse på södra Armen 26
 

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

Frånvarande: Anneli Quarnström, Katarina Lundmark, Siv Lundmark

Adjungerad: Birgitta Hedeby 

§ 22 Dagordning och mötesformalia

Utskickad dagordning godkändes. 

§ 23 Föregående protokoll

Justeras och läggs till handlingarna.

§ 24 Ekonomi 

Berith har lämnat ekonomisk redovisning fram till idag. Vi konstaterar att nuvarande 

resultat är 47 722  kronor.  se bilaga § 24 140507

§ 25 Medlemsförändringar

 Vi har ca 140 medlemmar för närvarande

§ 26 Föregående föreställning 

Vi har inte haft någon föreställning i Piteå sedan förra mötet. Däremot har vi 

arrangerat en bussresa till Luleå, Norrbottensteatern till föreställningen Frankenstein 

12/4.

Det var en fantastisk föreställning och ett uppskattat arrangemang av de ca. 20 som 

åkte med bussen. 

Vi hade sålt ca 30 biljetter men somliga åkte i egen bil. 

§ 27 Information från RT Norrbottens årsmöte 

Birgitta har varit vår representant vid mötet och berättar:

Riksteaterkonsulenten funderar på hur stort intresset är i föreningarna för att träffas 

för exempelvis erfarenhetsutbyte och samtidigt arbeta med gemensamma 

frågeställningar.Typ träffen i Arvidsjaur.



Landstingsbidraget till RTN ligger kvar på samma nivå som tidigare år vilket betyder 

att man måste se över föreningens kostnader. Av den anledningen har styrelsen 

föreslagit att nuvarande lokal på Storgatan 11 sägs upp och de kollar om det kan 

vara möjligt att Riksteaterkonsulenten kan få tillgång till en arbetsplats i samma lokal 

som övriga länskonsulenter finns samlade i.

Förhoppningsvis kommer organisationen att kunna behållas i dagens utformning med 

Teaterkonsulenterna och deras arbete.

§ 28 Beslut om nya arrangemang 

Vi undersöker om vi kan ha föreställningen Sju gånger sju med Norrdans torsdag den 

10 juli kl 18.00.

alternativt 13/juli Lars kollar.

Man tål inte vad som Helst  med Stig Östman 29 eller 30 oktober Förslag på lokal, 

Bio3an eller Hemlunda. Katarina får uppdraget att kolla.

Ev, gör vi en teaterresa under hösten till Skellefteå eller Luleå. Vi kollar alternativ 

senare.

Föreställningarna

 Skippin´ through the Graveyard kan vi inte få förrän nästa vår om intresse finns.

Your Majesties Vet vi inget om ännu.

§ 29 Kommande föreställningar 

Vi utser ansvariga vid nästa möte för

9/9 Knee Deep, Christinasalen kl. 19.00

26/9, På rätt sida om okey, Klungan, Christinasalen kl. 19.00, 

5/11 När rocken kom till Sveg  Christinasalen kl. 1900

Vera har haft kontakt med Restaurangen Två Kök, vi föreslår att de har ett afterwork I 

samband med föreställningen 26/9 

De vill att vi gör marknadsföring för detta och vi diskuterar hur. Vi beslutar att göra 

marknadsföring i ordinarie marknadsföring  av föreställningen  via hemsidan och 

Information vid ticnet.  Vera håller kontakt.



§ 30 Utställning om 50-talet 

Vi vet inte ännu om vi kan ha den utställning om bilar och 50-talet som Folkets hus 

(Sverige) äger, i samband med När Rocken kom till Sveg.

 Troligtvis kan  den hängas på Nolia men var och hur länge och försäkringar för 

utställningen måste kontrolleras. Vera håller kontakt.

§ 31 Vice ordförande

Vi har valt Vera som vice ordförande.

§ 32 Ordnande i Christinaförrådet

Lars har hyllor som han skänker till vårt teaterförråd i Christinasalen.( Lions fick inga 

hyllor kvar att skänka) Stig ansvarar för iordningställande samt att kontakta Siv och 

Katarina om råd och hjälp med det som finns i förrådet. De anses kunna ha bäst koll 

på vad som ska sparas och sorteras bort.

§ 33 Dropbox eller protokoll på hemsidan

Vi har en flik på vår hemsida (pitea.riksteatern.se) där alla protokoll nu ska läggas in. 

Detta ger alla medlemmar möjlighet att ta del av styrelsens arbete.

§ 34 Strandflagga –  Roll up

Vera utreder frågan.

§ 35 Övriga frågor

 Vi har en inbjudan från Piteå Kommun till Dialogsamverkan den 15 maj kl.19-21 

Nolia City. Ingen av oss närvarande kan delta. AC kollar med Anneli,Siv och Katarina. 

 Affisch i Munksunds teaterskåp är inaktuell. Katarina eller Siv ombeds byta ut den.

§ 36 Kommande möte 

Nästa möte hålls 3/9. Eventuellt i  samband med en utflykt till Koskäret.

Vi ändrar höstens kommande möten enligt följande:

 8/10, 29/10, 10/12, 7/1, 11/2, 4/3, 18/3 årsmöte 



Vi tänker vidare på förslag till gemensam klädsel/hatt vid teaterarbetet

Eva skickar oss en länk så att vi själva kan gå in och titta på RT´s verktyg för 

tryckmaterial .

Sekreterare Ann-Catrin Möller Ordförande Lars Lundberg


