
Protokoll fört vid Piteå teaterförenings styrelsemöte

Tid och plats: 6 maj 2015 Öringgatan hemma hos Vera.

Närvarande: Eva, Roger, Rebecca, Kenneth, Anneli, Vera, Ann-Catrin

Frånvarande: Siv

Kallade var även adjungerade Berith Bergstedt som sköter vår ekonomi samt Birgitta Hedeby, 
kultur och fritid, ingen av dem var närvarande.

§ 11 Dagordning och mötesformalia
Vi beslutar att följa den utsända dagordningen men före start gör vi en presentation av oss för att 
bekanta oss med varandra.

§ 12 Föregående protokoll
Protokollet är redan justerat efter genomläsning via mail. Åtgärder som där beslutades gås genom.
Att via ticnet köp kunna lägga in scenpasss rabatter är ordnat.
Problemet med tillgång till möteslokalen Vardagsrummet i Bryggargatans lokaler är nu löst och vi  
kan som medlem, Piteå Riksteaterförening,få tillgång till lokalen.

§ 13 Ekonomi
Vera rapporterar att hon träffat Berith, Folkets Hus, som tar hand om vår bokföring. De har gått 
genom rutiner.
Vi har inget skrivet avtal med Folkets Hus men ett beslut Årsmöte) om att prova låta Folkets Hus 
sköta vår ekonomi i två år.  Detta beslut fortsätter även efter dessa två år då vi på senasete årsmötet 
utgått från fortsatt hjälp med bokföringen. Det har fungerat bra.
Berith bokar lokaler för våra arrangemang, bokar bärhjälp, sköter bokföring. Regnbågsteatern som 
finns i folkets Hus föreningen  sköter garderoben under våra föreställningar och får i gengäld 
behålla intäkterna från garderobsavgifterna. Vi bör meddela hur många förköp vi har inför 
föreställningarna till regnbågsteatern för att de lättare kan beräkna antalet personer som behövs i  
garderoben. Detta meddelas till................
Berit ska lämna ekonomisk rapport till våra styrelsemöten och om möjlighet finns kommer hon att  
delta på mötena. Hon kallas som adjungerad.
tidigare har inget arvode betalats till Folkets us föreningen för de tjänster vi får från dem. Vi 
beslutar därför att fr.o.m. nu betala 5 000 kr som ersättning/ år. Summan baseras på att andra 
föreningar som får denna hjälp betalar den avgiften.

Vi går genom Beriths ekonomiska rapport och konstaterar att vi har 448 000 kr i kassan just nu. 
Därtill kommer minus ca 87 000 kr som ska betalas.

Vi går genom vårens föreställningar och konstaterar att vid några föreställningar har vi haft plus i  
kassan men vid några har vi haft minus, fast det inte rör sig om mycket pengar.Men kassan är svår 
att redovisa och Vera vill ha mer tid att kunna gå genom de olika redovisningarna. Hanteringen av 
kassan är komplicerad men underlättas säker framöver när tbetalning för scenpass kan ske direkt vid 
biljettköp via ticnet.

Efter besök på Sparbanken Nord som Vera gjort har vi bytt ut ett Norrlandskonto mot ett annat som 
är mer fördelaktigt.
Vi beslutar att öppna ett föreningskonto med anslutning till Swish betalning. Ännu en möjlighet för 
oss att ta betalt vid biljettkassan på teaterkvällar.



§ 14 Medlemsförändringar
Sedan förra mötet har medlemsantalet ökat med 3 st.

§ 15 Föregående föreställningar
Á la carte 52 personer i publiken.
Sufflören  31 personer i publiken.
Våra omdömen är att detta var två bra föreställningar och att vi måste ha en bättre marknadsföring 
för att fler ska få upp ögonen för vårt utbud.

§ 16 Kommande föreställningar 
Hösten 2015
Skärvor 29/9 Christinasalen
1984 6/10 (Turnepremiär) Christinasalen
En kväll med Emmi 18/10 På sceenen i Christinasalen
Slå pattarna i taket 25/10 Christinasalen
Aniara 11/11 På sceenen i Christinasalen
A simpel space 22/11 Christinasalen
Våren 2016
Katt på hett plåttak 10/3 Christinasalen
Männen med rosa triangel 20/3 Christinasalen
Shitaraha
Var är mitt hem

Biljettpriser för kommande föreställningar kommer att vara 
I kassan 200 kr vuxna 100 kr ungdom
Förköp 170 kr vuxna

Scenpassrabatt 50 kr för alla medlemmar
I mån av plats får ungdomar under 20 år gå in gratis.

§ 17 Inför kongressen
Anneli och Vera åker till Kongressen. Många handlingar att läsa in. Vi önska dem lycka till och 
trevlig upplevelse.

§ 18 Föreningarnas dag
Ett samarrangemang mellan föreningar där möjlighet att marknadsföra sin förening och vad man 
har att erbjuda kommer att ske den 20150822 i Badhusparken. Samtidigt kommer loppis att hållas 
och skärgårdsfest i stan.

Vi föreslår hur vi kan föra fram vår förening. Vera, Roger och Kenneth kan vara där och Vera kollar 
om vår revisor kan tänka sig ett kort framträdande där en presentation av föreningen framkommer. 
Programblad med höstens föreställningar kommer att delas ut. Eva kontaktar Ulrika Weiss för detta.

§ 19 Uppföljning av reporuar
Riksteatern har skickat en enkät där de vill att ger synpunkter. Vera och Ann-Catrin svarar.

§ 20 Kommande möten

Näst möte kommer att vara den 2 september i Vardagsrummet. Vi startar kl. 17.00 och äter 
tillsammans under tiden vi arbetar.
Vi kommer att hålla styrelsemöten Första onsdagen i månaden utom i oktober då vi har möte den 
14/10 för att se vad Anbud Live har att erbjuda.



§ 21 Övriga frågor
Kennet har en fråga om Arrangera genom samverkan och medlemsskap i Piteå Riksteaterförening. 
För att annan förening ska kunna utnyttja samverkansavtalet måste de vara medlemmar i vår 
förening. 

Program och biljetter för hösten lägges upp via hemsidan direkt men marknadsförs ordentligt den 
22 augusti.

Vi vill fortsätta ha rapporter från ticnet angående biljettförsäljning 1 gång per vecka.

Förslag på avtackningspresenter. 
Saft från Rabarberiet nuvarande pris 47 kr. Vi förhandlar om mängdrabatt. Eva
Lokal honung, vi kollar med Kenneth ( som lämnade mötet strax innan dena punkt) som har 
kontakter.

§ 22 Mötet avslutas 
Vi konstaterar att vi dragit över på den tänkta sluttiden.

Vid protokollet Ordförande

Ann-Catrin Möller Vera Renberg


