
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte
Tid och plats: 15-12-02 18.00-21.00 Vardagsrummet Piteå

Närvarande: Vera Renberg, Eva Sonnenschein, Rebecca Rankvist, Anneli Quarnström, Ann-Catrin 
Möller
Frånvarande: Roger Lunstig, Kennet Holm, 
Adjungerad Birgitta Hedeby
Vilande från styrelseuppdraget: Siv Lndmark

Vi startar kvällen med att duka upp ett julknytkalas. Efter avslutad middag med efterrätter och  
te/kaffe framför oss så startar vi mötet.

§ 67 Dagordning och mötesformalia
Under middagen samtalade vi om senaste föreställningen. ( §70) Men ska nu följa utskickad 
dagordning.

§ 68 Föregående protokoll
Vi går genom protokollet och konstaterart allt i detta är genomfört. Protokollet läggs till  
handlingarna.

§ 69 Ekonomi
Berith är inte med på mötet och har inte lämnat någon ekonomisk rapport. Vi har inte heller lämnat  
slutredovisningen från senaste föreställningen till henne. Till nästa möte bör all redovisning för 
hösten vara klar så att en ekonomisk rapport kan göras.

§ 70 Föregående föreställning
A Simpel space,
 Arrangenmanget som Eva var huvudansvarig för, blev mycket lyckat trots att vi inte fått respons 
från Riksteatern vad en Sverige premiär innebär. Röda mattan, bubbel med snacks i rött var mycket 
festligt. Fint att kunna bjuda flyktingar i Piteå på föreställningen och de gjorde att vi fick en härlig  
publik, 260 st. Utan dem hade det blivit tomt. Tack till Birgitta Hedeby, Kultur och fritid som stod 
för transport från Fagervik.

Vi beslutar att flytta teaterkassan mot Nolias reception. För att synas när man kommer.

§ 71 Våren 2016 program. Ansvarsfördelning.
Vi lämnar ansvarsfördelning till nästa möte. Första föreställningen Hope den 30/1 kommer att  
marknadsföras under kultur på SM veckan.
Mer om kommande föreställningar kommer under rapporten från Luleå där vi pratar 
marknadsföring.

§ 72 Rapport från teaterweekend i Luleå
• Hur kan vi arbeta med publikutveckling?
• När ska vi bjuda in vår mentor Kristina Grubbström
• Samverkan för arrangemang. Ambition?

Vi kunde konstatera att halvårsmötet var intressant och att vi var den förening som ställde frågor.  
Det var mycket viktiga dokument såsom vision och strategiska mål som hade formulerats men 
tyvärr inte sänts ut i förväg.

Vi deltog alla i en Work-shop om publikutvecling som vi inte tyckte var alltför givande. Men ideer 
har vi inför kommande säsong.



När det gäller publikutveckling så har vi beslutat att inför kommande föreställningar våren 16 
försöka hitta föreningar eller andra grupper som finns inom föreställningarnas intresseområde. Detta 
för att genom dessa få spridning av information kring föreställningarna. 

Vi beslutar att inför Reaktor i februari redan nu ta kontakt med Naturskyddsföreningen och 
sameföreningen( Vera) samt Kärnkrafts fritt Bottenviken, (Ann-Catrin). Vi ska dela ut fem biljetter  
till varje grupp som de i sin tur kan sprida bland sina medlemmar och göra reklam för 
föreställningaen till övriga.
Samma idee har vi sedan tidigare för Männen med den rosa triangel, där vi tidigare beslutat att ge 
biljetter till RFSL (Ann-Catrin redan gjort).

Vi ska försöka göra ny layout för vårt programblad där vi kan använda baksidan utan att för den 
skull tappa översynen av hela terminens utbud. Baksidan ska berätta om föreningen, medlemsskap 
och kontaktuppgifter. Birgitta berättar för Ulrika som gör layout på programbladet om våra ideer så 
att hon känner till tankarna inför nästa gång vi ska beställa.

Vi ska undersöka möjligheten att sälja biljetter på föreställningarna till kommande föreställning.  
Detta ska bara organiseras med ticknet.

Utlottning av en teaterbiljett för kommande föreställning bland publiken .

Vi kan erbjuda medlemmar gratis fika vid en föreställning med paus men icke medlemmar får  
betala.

Vi (Anneli) tar kontakt med P4 Norrbotten, Ann-Kristin Wallner-Hoppe som har ett program där 
hon låter folk berätta om vad de gör, vad som är på gång och annat. Kanske kan hon först komma 
och träffa styrelsen för att sedan berätta om oss.
Kontakt med Pite-FM (Rebecca) för att få dem att berätta om föreningen och våra föreställningar.  
Genom dem kan vi troligtvis nå en yngre publik.

Vera tar kontakt med Kristina Grubbström som är vår mentor. Hon bjuder in henne till vårt 
styrelsemöte 3 februari.

Samverkan för arrangemang. Första året hade vi 11 samverkans arrangemang med byaföreningar. 
Andra året inga alls. Eva skickar ut en inbjudan till de som vi tidigare samverkat med tillsammans 
med en länk där utbudet, 4 föreställningar finns. 1 februari är sista dag för anmälning.

Riksteatern presenterade ännu ett valbart arrangemang i Luleå. Det är en nycirkus föreställning även 
denna från Australien och den kommer på turne våren 2017. namnet ”What will have been”. Ve 
bestämmer att anmäla intresse för den.

§ 73 Inför årsmötet
Verksamhetsplan. Den gällande planen gäller hela 2016 och vi beslutarr att arbeta med en ny efter 
årsmötet.

Verksamhetsberättelse. Vi delar upp arbetet. Just nu är det klart att Anneli skriver kort om de 
föreställningar vi haft. Ann-Catrin skriver om styrelsemöten, halvårsmöten, alltså sammanträden.

Ekonomisk rapport ska Berit göra, enligt uppdrag till Folkets Hus.



Valberedning. Ann-Catrin tar kontakt med valberedningen och bjuder in dem till styrelsemötet  
den13 januari.

Att tänka på!
Vi måste göra kallelse till årsmöte och skicka ut enligt stadgarna en månad före årsmötet men 
eftersom vi gör det via epost i första hand måste vi göra det tidigare. Vi har inte epostadresser till  
alla medlemmar och vissa har fel epostadress. För att dessa ska få kallelsen i tid med vanligt brev 
där vi samtidigt ber om epost, bör vi göra utskicket så att detta hinns med.

§ 74 Nomineringar till Regionala Styrelsen
Vi har inget förslag. Men är man intresserad får man gärna nominera sig själv eller föreslå styrelsen 
sitt eget namn:)

§ 75 Hur redovisar vi barn och ungdomsföreställningar.
Eftersom vi sällan har ungdoms/barn föreställningar så gäller det att vi om det är aktuellt kommer 
ihåg att rapportera det för statistikens skull. FolketsHus eller Kultur och fritid ( Birgitta) har vi ju 
redan tät kontakt med så det borde inte bli problem med detta alls om det framöver samarrangeras  
en föreställning.

§ 76 Rapport Run for your life.
Trots allt strul, alla möten utan beslut och planering som gick i stöpet och att vi till slut själva drog  
oss ut själva evenemanget inne i centrum så lyckades Naturskyddsföreningen genomföra delar av 
det som hade tänkt skulle ske. Allt skedde i sista minuten men blev ändå lyckat. 
Just nu vet vi inte hur detta ska anmälas för statistiken men frågan kom upp i Luleå och vi väntar på 
svar.

§ 77 Övriga Frågor
Kommande möten våren 2016
13 januari
3 februari
2 mars
6 april
11 maj
Vardagsrummet är bokat men inte bekräftat.

Ordförande Vera Renberg   Sekreterare Ann-Catrin Möller

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


