
Protokoll fört vid PiteRiksteaterförenings styrelsemöte 

Tid & plats: 150107 kl 18.30 Hemma hos Lasse.
 

Nävarande: Lars, Vera, Stig, Anneli och Ann-Catrin

Frånvarande: Siv, Katarina, Alice och Eva.

Adjungerad: Birgitta Hedeby

§ 68 Dagordning och mötesformalia
Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 69 Föregående protokoll 
Justering av § 62 ang priset på biljett för Sufflören,ska vara 250 kr, samt § 64 där datum 
för Rikskongressen ska vara 8-10/5.

§ 70 Ekonomi
Ekonomisk rapport lämnar Berith vid nästa möte.

§ 71 Medlemsförändringar
Vi har 183 medlemmar i föreningen. Jämfört med sista mötet är det en färre.

§ 72 Föregående föreställning 
Ingen föreställning har hållits sedan senaste mötet.

§ 73 Kommande föreställning 
Nästa föreställning planeras vid nästa möte. Inplanerade föreställningar är:

1/3 Middag'
14/3 Bröderna Luuk
26/3 Kalle Haglund, i samband med årsmötet.
16/4 Á la cart, dans 
22/4 Sufflören

§ 74 Beslut om nya arrangemang
Medlemsförslag från  Gunhild Östling har kommit. Hon föreslår att vi ska köpa in något 
från Tornedalsteatern, för att få något från vår landsända.
Vera kollar utbud, priser och spelplan för Tornedalsteatern och Anneli kollar lika för 
Sameteatern.

§ 75 Plan för årsmöte 26/3
Årsmötet startar kl. 18.00 med fika och under tiden vi fikar hålls förhandlingarna.
Handlingar kommer att finnas på hemsidan för att skrivas ut av de som vill. Ett begränsat 
antal ex. Kommer att finnas vid mötet.
Kl. 19.00 bjuder vi medlemmar i föreningen på föreställning med Kalle Haglund. Pris för 
icke medlem är 150 kr.
Förslag till verksamhetsplan 2015 och verksamhetsberättelse, 2014 som skickats ut inför 
mötet diskuteras och justeras.



§ 76 Information till medlemmar via mail och kompletterande brev
Till medlemmar som lämnat e-post adress skickas kallelse för årsmöte och information om 
vårens program, till övriga skickas brev med posten.

§ 77 Styrelsens deltagande i kommande aktiviteter
Scenkonstdagar i Sundsvall 14-15/2 anmälningstiden är ute och ingen har förnärvarande 
anmält intresse att åka.
Deltagande vid Rikskongressen i Göteborg 8-10/5 Vera och Anneli är intresserade.

§ 78 Övriga frågor
Lemon Tree Siv frånvarande och vi lämnar det till nästa gång.
Reklam Eva frånvarande , vi lämnar frågan till nästa gång

Ordensband alt. Skjortor 
Vera bestäsler ordensband i grön färg med svart tryck PiteRiksteaterförening ( loggan) 
framtill och baktill med texten  Teatervärd .

Föreställningen SENSE i Skellefteå
Vi beslutar undersöka om möjlighet att ordna en teaterresa dit för medlemmar och andra 
med buss från Piteå
Stig kollar pris att hyra buss med honom som chaufför.
Anneli kollar alternativa datum för en grupp på ca. 20-30 personer.

Vera informerar att Tangoföreningen gärna vill ha en utedansbana centralt. De skulle vilja 
att andra föreningar kunde få användning för densamma till andra arrangemang.

§ 79 Kommande möte 
Nästa möte hålls 11/2.
4/3 och 18/3 är också inplanerade styrelsemöten.

 

Sekreterare Ann-Catrin Möller Ordförande Lars Lundberg


