
Protokoll fört vid Piteå Teaterförenings Konstitureande styrelsemöte

Tid och plats 1 april 2015 kl.18.30 Öringgatan hemma hos Vera.

Närvarande: Vera Renberg, Anneli Sonnenschaine, Ann-Catrin Möller, Anneli Quarnström, Kenneth 
Holmlund, Siv Lundmark

Frånvarande: Rebecca Eriksson, Roger Lundstig

§ 1 Mötets öppnande
Vera, vår nya ordförande öppnade mötet med att vi var och en presenterar oss för varandra.

§ 2 Mötesformalia
Ann-Catrin sekreterare för mötet. Vi följer den dagordning som skickats ut.

§ 3 Styrelsens ansvarsfördelning
Berit Bergstedth sköter vår ekonomi, lokalbokning, bokning av bärhjälp och annat praktiskt inför 
föreställningar. Vi kommer att på dagordningen ha en ”ekonomi” punkt med var gårng och Berith är 
ständigt kallad som adjungerad till styrelsemöten.
Ann-Catrin fortsätter vara sekreterare. Ann-Catrin är även medlemsansvarig. Eva fortsätter med 
hemsidan, face book, bokning av föreställningar och annat löpande som hon tidigare gjort.

Till nästa möte ska vi titta närmare på den förra ansvarsfördelningslistan.
Vera pratar med Berit om hennes uppdrag och hur vårt avtal med Folkets Hus föreningen ser ut.
Vera pratar även med Lars fd. Ordföranden om vissa praktiska saker. 
Rutinlista ska göras för vad det innebär att ha ansvar för en föreställning. Eva gör ett 
utgångsmaterial.

§ 4 Rutiner vi behöver tydliggöra
Vi fortsätter med Ticknet men från hösten försöker vi få in scenpassrabatten inne i biljettpriset. Eva 
undeersöker med ticnet.
Styrelseledamöter ordinarie och suppleanter har en personlig gratisbiljett samt möjlighet att bjuda  
med en person till varje föreställning. Revisorer och valberedare har en personlig biljett per 
föreställning.

§ 5 Beslut om firmatecknare
Beslut att uppdra år Berit Bergstedt 1954-11-28-8961 samt åt Vera Renberg 1954-12-02-8903 
att var och en för sig teckna föreningens firma.

§ 6 Kommande föreställningar

16 april A la carte  Ann-Catrin och Kenneth ansvarar. 200 kr vuxen. 100 kr ungdom. 50 kr 
( scenpass)

Maria Grönfält Törnberg danskonsulent vill träffa någon/några från styrelsen. Anneli försöker 
arrangera en träff där även Birgitta Hedeby ska vara med.

20 april Sufflören  300/150 kr i kassan. Anneli, Vera och Siv ansvarar.



§7 Vardagsrummet som möteslokal
Vi har betalat för ett år men eftersom Greta Sinclair som tidigare varit ordförande ( före Lars)står  
för kontraktet, inte längre har kvar inloggningen så vet vi inte om det är möjligt att få tillgång till  
vardagsrummet.

§ 8 Kongressen
Vera är vårt ombud och Anneli är ersättare/observatör. 
Motioner till kongressen ska vi läsa via mail när de kommer den 10 april.
Vera skickar en länk till kongress materialet.

§ 9 Kommande föreställningar
Dessa är de föreställningar vi har fått förslag på som vi antar i detta skede.
Skärvor 24/ 9 
1984 13/10
En kväll med Emmi 18 /10
Aniara 11/11
A simpel space 22/11
Slå pattarna i taket ??

Männen med rosa triangel 20/3
Katt på Hett plåttak
Sidarte

§ 10 Kommande möte
6 maj 18.30

Sekreterare Ordförande

Ann-Catrin Möller Vera Renberg


