
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte
Tid och plats: 160113 18.00- 21.30 Vardagsrummet Piteå

Närvarande: Vera Renberg, Eva Sonnenschain, Kenneth Holmberg, Ann-Catrin Möller, Anneli 
Quarnström
Frånvarande: Rebecca Rankvist, Roger Lundstig, 
Adjundgerad:Birgitta Hedeby t.o.m §82, Berith Bergstedtt.o.m §81, Florian Möller t.o.m §80
Vilande från Styrelseuppdraget: Siw Lundmark

§78 Dagordning och mötesformalia
Vi startar med valberedningen och fortsätter med Ekonomi innan vi återgår till ordningen i utsänd 
dagordning.

§ 80 Valberedningen 
En representant från Valberedningen, Florian Möller är närvarande. Vi diskuterar utifrån nuläget. 
Valberedningen skriver ett brev till medlemmarna och uppmuntrar till nomineringar.

§79 Föregående protokoll
Godkändes

§ 81Ekonomi
Berith går genom sin rapport och vi konstaterar att vi har tärt stort på vårt kapital under året.
Fortsätter vi så kommer alla våra reserver att ta slut under året. Förslaget är därför att vi måste hålla  
oss inom det givna anslaget 171000 kronor nästa budgetperiod. Det blir därför viktigt med budget 
för varje föreställning. 
Vi konstaterar samtidigt att strategin har varit medveten från styrelsen de senaste två åren. Att satsa  
på låga biljettpriser, bra publikdragande föreställningar och inbjudande kringarrangemang för att  
öka teaterintresset bland piteåborna. Tyvärr har inte detta synts i biljettförsäljningen. 
Föreställningar som ute i landet gått för utsålda hus har hos oss inte lockat fler än vanligt. 
Anneli går genom ekonomin för årets föreställningar inför årsmötet. Vi kan se att vissa poster har 
höjts under året t.ex lokalkostnader, viktigt att vi kan förklara skillnader från förra året.

§82 Våren 2016
Program
Hope – Vera har haft kontakt om teknisk utrustning. Vera har kontakt med Mattias på Kaleido och 
det ser ut som om det går vägen. Vera ansvarar, Ann-Catrin och Kenneth kommer.

Reaktor torsdag 18/2
Kärnkraftsfritt Bottenviken sprider gärna info om föreställningen med en digitalaffisch, men tackar 
nej till gratisbiljetter eftersom de inte har den form av träff för att lotta ut biljetter. 
Sameföreningen Piteå vill gäna ha biljetter gratis och de sprider gärna info om föreställningen.
Ann-Catrin ansvarar med Vera, 

Katt på hett plåttak torsdag 10 mars
Annelie ansvarar och Eva är med.

Männen i den rosa triangeln.

En komisk depression (Nour on tour)
Rebecca föreslagen ansvarig.
Säsongsbrev Eva skickar ett brev och bifogar programblad till medlemmar med epostadresser.
Affischering Vera beställer affischer då Roger är sjuk just nu.



De som vi ska samarbeta med vill gärna ha elektronisk affisch i pdf format. Vi kollar om vi kan 
fixa. Biljetter från vårt biljetthäfte ( de rosa) skickas till Sameföreningen (Reaktor) samt RFSL 
( Männen med den rosa triangeln) och med dessa löser de en plats i biljettkassan på kvällen.

Det fattas folk vid de planerade arrangemangen just nu.

§83Inför Årsmötet 20 mars kl 17.30
Verksamhetsberättelse 2015
Vi börjar skriva det vi tagit på oss och skickar mellan varandra så att alla är inne i texten när vi  
träffas.
Saker att komma ihåg:
Badhusparken föreningarnas dag, Run for your life, Kongress Göteborg 2 pers, Anbudlive, 
Härnösand dans, arrangörsträff Riksteatern, hlvårsmöte och årsmöte Riksteatern Norrbotten, 
Arrangörsdag , införmationskväll Luleå, 
Handlingarna lägger vi på hemsidan för att laddas ner av intresserade.
Ekonomisk Rapport, Berith
Kallelse via mail. Brev till de som inte lämnat ut epost eller de som vi får tillbaka vid utskick via  
epost. Vi satsar på att skicka ut kallelse senast den 13/2 så att vi har god marginal.
Brevutskick via posten.
Fråga till medlemmarna om medlemsmöte med information från Norrbottensteatern och 
Västerbottensteatern.

Årsmötet
Lokal Tingsholmen eller annan lokal nere i Folkets Hus Vera
Fika kaffe och bulle från Fyra KökVera

§84 Riksteatern läser Tjärdalen
Lämnades till nästa gång p.g.a. tidsbrist.

§ 85 Evenemang 8 mars
Kvällsfika på Kaleido vi får medverka. Inget förslag dock.

§ 86 GLQ i Piteå
Ingen kostnad för föreningen fast vi skulle ha betalat 10 000 kr.

§ 87 Övriga frågor
Kristina Grubbström kommer på besök vid nästa möte.
Vardagsrummet är bokat för hela våren. 

Ordförande Vera Renberg Sekreterare Ann-Catrin Möller

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


