Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte
Tid och Plats 15 02 11 kl 18.30 Freja Huset Piteå
Närvarnde: Lars, Eva, Stig, Katarina, Ann-Catrin
Frånvarande: Vera, Siv, Allis, Anneli

Adjungerad: Gunel Sandlund § Övriga frågor Valberedningen
§ 80 Dagordning och mötesformalia
Utskickad dagordning godkändes men kommer att tas i en annan ordning.
§ 81 Beslut om nya arrangemang
Vi beslutar skicka intresseanmälan om följade föreställningar från Riksteaterns utbud
för hösten 2015 och varen 2016.

Hösten 2015

Våren 2016

1984
A simple space
Opera fur alle
Skärvor
Slå pattarna i taket
Ilta Emmin Kanssa
Min mammas dotter
Aniara

Männen med rosa triangel
Sitaraha – The stars
Katt på hett plattak
Var är mitt hem

Får vi dessa föreställningar är vår ambition att söka samarbete med Akustikum inför
Opera fur alle, med Strömbacka inför Min mammas dotter samt Var är mitt
hem.Samarbete med ev. Finsk förening inför Ilta Emmin Kanssa.
Gunhild Östling, medlem i föreningen har gett förslag om Tornedalsteatern med
föreställningen Tjära människa. Eftersom den kommer att visas i Böle med
Småplatsstöd, där vi bokat föreställningen hänvisar vi till den föreställningen till
medlemmarna och till Gunhild.
Anneli har kontrollerat vad Sameteatern har att erbjuda men bedömmer att vi inte ska
arrangera något från dem just nu.

§ 82 Planering för årsmötet 26 mars
Vi ska till de medlemmar som uppgett e-post skicka kallelse till årsmötet via e-post.
De som inte har lämnat e-post kommer att få ett brev utskickat där vi samtidigt
uppmanar att de lämnar e-postadress till medlemsregistret.
Lars sköter utskick om kallelse.
Anmälan till årsmötet för medlemmar kan ske via föreningens e-post eller
telefonanmälan/sms till Ann-Catrin.
Vi går genom verksamhetsberättelse och justerar.
§ 83 Övriga frågor
Valberedningen Gunnel sonderar inför valberedningens arbete.
Lemon Tree Siv som har frågan hos sig är frånvarande och vi lämnar tills vidare.
Reklam Eva. Vi beslutar att annonsera i PT den 21/2 med vår sammanställningsaffish
över vårens föreställningar.
Till medlemmarna kommer affischen att sändas med e-post.
Förutsatt att vi kan ha 30 biljetter preliminärbokade fram till den 2/3 ska vi
genomföra en teaterresa till Skellefteå för att se föreställningen SENSE den 21/3.
Den finns inte med på vår affisch, så den annonserar vi under Det händer i Piteå samt
e-post och på Hemsidan. Biljettpriset samt bussresa 300 kr /person. Bindande
anmälan görs till Anneli via telefon. Vi ska ha minst 15 sålda biljetter för att resan ska
bli av. Bussen avgår från busstationen kl. 13.30 med Stig som chaufför och åker
direkt efter föreställningens slut tillbaka till Piteå.
§ 84 Ekonomi – årsbokslut samt budget
Vi diskuterar några poster och beslutar att vi vill ha en fördjupad redovisning av
ekonomin vid nästa möte för att vara förberedd inför årsmötet. Berith som sköter
ekonomin kommer inte att närvara vid årsmötet.
§ 85 Medlemsförändringar
En medlem har inte förnyat sitt medlemsskap.
§ 86 Föregående föreställningar
Ingen föreställning är genomförd sedan senaste mötet.
§ 87 Kommande föreställningar
Närmast följande föreställning är Middag den 1/3 Christinasalen kl.18.00.
I dagsläget vet Ann-Catrin, Stig, Eva och Lars att de kommer och håller i
arrangemanget.
Katarina handlar in snacks, engångsglas, tillbringare i plast.
Ann-Catrin ordnar ett bord som dukats upp för en middag.
Klädsel föreslås vara relaterad till serveringspersonal på resturang.

§ 88 Kommande möten
Planerade styrelsemöten 4/3 samt 18/3 inför årsmötet den 26/3.

Sekreterare Ann-Catrin Möller

Ordförande Lars Lundberg

