
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte

Tid & plats:140903 ca 18-21.00 Bryggan, Stenbergsviken, Mellerstön med Sjöräddningen
som transport.

Närvarande:, Ann-Catrin Möller, Anneli Quarnström, Eva Sonnenschein, Lars 
Lundberg,Vera Nilsson

Frånvarande: Allis Stolt, Katarina Lundmark,Siv Lundmark, Stig Sjölund 

§ 37 Dagordning och mötesformalia
Utskickad dagordning godkändes.

§ 38 Föregående protokoll
Efter genomgång av föregående protokoll och justering av detta konstateras att det finns 
några punkter som vi ska arbeta vidare med.

Beslut om nya arrangemang (§ 28), föreställningen Your Majesties, vi kan inte själva 
engagera dem utan behöver någon/några att samarbeta med. Vera får uppdrag att 
kontakta Åsa Lundmark för att höra om ett ev. Samarrangemang med någon via hennes 
kontakter.

Kommande arrangemang (§ 29) Två kök har gett förslag på antingen en trerätters 
teatersupé eller en Kvällsbuffé i samband med vår föreställning den 26/9 På rätt sida om 
okey. om vi sköter marknadsföringen. Eftersom vi redan haft vår stora teaterannons i PT 
kollar Vera om Två Kök kan godta annonsering på vår Face book sida, hemsidan och som 
information vid ticnet biljettbeställning. Godkänns det blir det mat i samband med 
föreställningen för de som önskar.

Utställning om 50-talet (§30) Utställningen blir inte av.

Ordnande i Christinaförrådet( §32) Detta är ännu inte gjort.

Strandflagga (§ 34) frågan måste utredas vidare eftersom tillverkning via Veras kontakt 
inte gick att göra. Eva tar fram förslag.

§ 39 Ekonomi
Ingen ekonomisk rapport denna gång. Det har inte hänt så mycket under sommaren
förutom att vi har fått en momsutbetalning på 57 404 kronor.

§ 40 Medlemsförändringar
Två medlemmar färre i föreningen.

§ 41 Föregående föreställning
Den senaste föreställningen är redan behandlad.



§ 42 Kommande Föreställningar
9/9 Knee Deep ansvariga Anneli, Eva och Vera 
26/9 På rätt sida om okey ansvariga Ann-Catrin, Anneli, Eva, Lars, Vera

§ 43 Beslut om nya arrangemang
Från Riksteaterns utbud passande för vår scen beslutar vi anmäla intresse för:
Bröderna Luuk – Får man göra slut med sitt syskon? Kalle Haglund - .....och den stora  
skogen Sufflören – en teaterviskning Sylvi
The Angela Wand show
Eva skickar in intresseanmälan före den 15/10.

§ 44 Förslag att avveckla föreningens telefonabonnemang
Vi beslutar säga upp det telefonabonnemang vi har. Kontakt med oss ska ske via mail.

§ 45 Övriga frågor
Ingen övrig fråga finns.

§ 46 Kommande möte
8/10, 29/10, 10/12, 7/1, 11/2, 4/3, 18/3 årsmöte,

Sekreterare Ann-Catrin Möller                  Ordförande Lars Lundberg


