
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte

Tid & plats: onsdag 2015-11-04 Kl. 18.30 – cirka 21.45 på Öringgatan 1

Närvarande: Ann-Catrin Möller, Anneli Qarnström, Eva Sonnenschein, Kenneth Holmlund, 
Rebecca Rankvist,Vera Renberg,  

Frånvarande: Roger Lundstig Siv Lundberg, 

Adjungerad Birgitta Hedeby

§ 51 Dagordning och mötesformalia

Beslutar arbeta efter den utsända dagordningen.

§ 52 Föregående protokoll

Vi går genom protokollet och ser att vissa saker inte är gjorda men att några saker inte
är möjliga p.g.a. sjukdom.

Ann-Catrin har pratat med receptionen på Akustikum om rutiner för att hämta 
försäljningsplanen  över förköpra biljetter. Vi kom överens om att vi påminner dem med ett 
mail dagen då vi ska hämta planen så att de kan förbereda utskrift i A3 och att platserna 
/raderna ska vara numrerade. 

studioacusticum@pitea.se

      § 53  Ekonomi

Berith Bergstedt har inte lämnat någon rapport.  

      § 54 Medlemsförändringar

 Vi har fått många nya medlemmar men många gamla har inte betalt. Vi har inte tagit fram 
aktuell siffra.

§ 55 Föregående föreställningar.

Bra föreställningar. 35 personer på En kväll med Emmi och 187 personer på Slå pattarna i 
taket . 
Kul arrangemang med fnsk dragspelsmusik inför den fnska föreställningen trots att musiken 
fck konkurrera med svensk dansmusik i motionsdansen intill.

     § 56 Kommande föreställningar hösten 2015:

A simple space 22/11 Eva ansvarig.

Eftersom inte besked har lämnats från Riksteatern om de kommer på besök på 
Sverigepremiären så kommer vi inte att ordna något medlemsmöte inför föreställningen. Vi 
beslutar bjuda in Ensamkommande ungdomar som fnns på boenden i Piteå samt Boende på 

mailto:studioacusticum@pitea.se


Fagervik. Birgitta står för Buss från Fagervik. Vi bjuder på Cider, tilltugg. Eva kollar om det 
fnns en röd matta att låna för att ha i foajen. Eva kollar även om Riksteatern har ett färdigt 
pressmeddelande kring föreställningen som vi kan skicka till PT.

§ 57 Våren 2016

Hope 30/1  Gratis, först till kvarn Kaleido. Kultur underSM veckan. 

Reaktor Februari 16 eller 18 Christinasalen

Katt på hett plåttak 10/3  Christinasalen

Männen med rosa triangel 20/3 Gratis för medlemmar Christinasalen

Nour on Tour               22/3 Christinasalen

Eva skickar underlag till Ulrika som gör ett programblad.

§ 58 Rapport från Anbud Live. Planering för hösten 2016.

Anneli och ann-Catrin berättar om sina intryck och favoriter vilka otroligt nog sammanfalle 
ganska väl med övrig styrelsens önskemål. Vi beslutar önska följande föreställningar.

Hösten 2016

Dagbrott  Christinasalen

Fäboland Black Box

Oförhappandes Christinasalen 

Röd Kanin vit kanin BlackBox

Tjärdal Christinasalen

Våren 2017

Rickard den Ⅲ Christinasalen

Good people Christinasalen

Kality Christina salen

Landet Inuti Christina salen

Flyktpotatis Christinasalen

Sånger från en inställd skillsmässa Christinasalen

§ 59 Run for your life

Vi från Piteå Riksteaterförening ställer in evenemanget inne i stan p.g.a. att allt hänger i 
luften. Det som andra i samarbetsgruppen tagit på sig har inte blivit klart i tid. Däremot är vi 
inte emot att Naturskyddsföreningen nu i stísta stund försöker att ”sy ihop” evenemanget, vi 
står fortfarande för de 2000 kr vi lovat till inköp av facklor och annant men vill då att vår 
logga ska synas i den annons som Kultur och fritid ska betala om evenemanget blir av.



§ 60 Padda och  Izettle

Roger är sjuk och vi lämnar denna punkt tills vidare.

§ 61 Medlemsutskick

Eftersom Roger inte kan ta sig an medlemsutskick just nu så beslutar vi lämna det till ett 
senare tillfälle. Ett tänkt medlemsmöte blir juinte heller av och då fnns inget akut att skicka 
till medlemmarna.

§ 62 Halvårsmötet i Luleå 

Eva, Anneli,Vera och Ann-Catrin pratar ihop sig kring de praktiska detaljerna inför helgen i 
Luleå.

§ 63 Styrelsemöten våren 2016. 

Vi beslutar att fortsätta hålla styrelsemöten Första onsdagen i månaden. Årsmöte 20/3.

§ 64 Övriga frågor.

Ingen övrig fråga denna sena timme.

§ 65 Nästa styrelsemöte: 

2 december kl 18.00 Vardagsrummet. Vi håller Jul knytis och styrelsemöte.

§ 66 Mötet avslutas.

Vi konstaterar att kvällens möte är ett av de viktigaste då vi ska bestämma vilka 
föreställningar vi ska anmäla intresse för inför så lång tid framåt. Trots detta har vi bara dragit 
över tiden en timme!

…................................................                          …..............................................

Ordförande Vera Renberg                                      Sekreterare Ann-Catrin Möller


