
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 
Tid och Plats: 160203 18.30-21.00 Vardagsrummet Piteå

Närvarande: Ordf. Vera Renberg, Ann-Catrin Möller, Anneli Qvarnström, Eva Sonnenschein, 
Kennet Holmberg
Frånvarande: Rebecca Rankvist, Roger Lundstig
Vilande: från Styrelseuppdraget Siv Lundberg
Adjungerad: Kristina Grubbström, Ordförande i Riksteatern Norrbotten, vår mentor/madder samt 
ledamot i Riksteatern.

Vi är några som samlats före mötet för att ta emot Kristina Grubbström och äta en god soppa med 
bröd som Vera har kokat och tagit med!

§ 88 Dagordning och mötesformalia
Vi följer den utsända dagordningenmed tillägg om beslut av program för våren -17. Kristina får 
första punkt för att därefter lämna oss för hemresa till Arvidsjaur. 

§ 89 Krisitnas punkt
Kristina har frågor till oss som regionala styrelsen ställer till medlemsföreningarna. Vi samtalar  
kring dessa.

• Hur har vi det med publik
• Arrangemang genom samverkan
• kan vi delta på gemensamma träffar i Norrbotten och Riksplanet
• Relationen med Kommunen
• Inkommande medel kontra kostnader för sceen och scenarbetare t.ex.
• Vad vill vi skryta om
• Kommande händelser

§ 90 föregående protokoll
Vi justerar föregående protokoll och konstaterar att det som ligger kvar sedan protokollet tas upp i 
dagens möte enligt dagordningen. Protokollet lägges till handlingarna. 

§ 91 Kommande föreställningar
Reaktor 18/2 Ansvarig Ann-Catrin med hjälp av Vera och Anneli.
Sameföreningen kommer att marknadsföra föreställningen på sitt nationaldagsfirande.

Katt på hett plåttak 10/3 Ansvariga Anneli med hjälp av Ann-Catrin och Eva

Eva gör facebook event för alla kommande föreställningar.

§ 92 Inför Årsmötet
Ann-Catrin gör klart verksamhetsberättelsen utifrån tidigare förslag och med Annelies text om 
föreställningarna.
Ekonomiskarapporten harvi fått av Berith vid förra mötet.
Valberedningen arbetar med sitt uppdrag.
Vera gör kallelsen till årsmötet som vi får se via mail. Sedan skickar Vera ut kallelsen till  
medlemmar via mail senast 13/2. Kenneth tar emot anmälningar på telefon 070 330 43 77 senast 13 
mars.
Eva tar kontakt med Ulrika som gör våra annonser i PT och vi lägger in en kallelse till årsmötet i  
vårprogrammet där vi stryker Hope föreställningen som redan varit. Annonsen sätts in 13/2.
Eva lägger ut alla årsmöteshandlingar på vår hemsida.
Vera skapar en verksamhetsplan utifrån den aktuella som vi har.



Eva skickar fysiska kallelser till medlemmar som inte lämnat mail. I brevet frågar vi efter  
mailadresser.
Kenneth bokar kaffe och fika för årsmötet.

Årsmötet kommer att starta klockan 17.30 därefter paus med kaffe och fika.
Insläpp för övrig publik kan ske i pausen.
Föreställningen Männen med rosa triangel startar 19.00

§ 93 Våren 2017
Vi tackar Ja till följande föreställningar som riksteatern erbjuder oss.
Emil Jensen 170226 Christinasalen
Sånger från en inställd skilsmässa 170310 Christinasalen
Röd/vit kanin 20-26 mars som vi önskar om vi får den just den 26 mars för att ha till årsmötet 2017.
What will have been 170411 Christinasalen

§ 94 Riksteatern läser Tjärdalen
På riksteaterns facebook kan man delta i läsning av Tjärdalen med diskussionsfrågor.
Vi ska försöka få biblioteket att ordna läsegrupper inför vår föreställning. Anneli tar kontakt med 
biblioteket.

§ 95 Övriga frågor
Vi har fått utvärderingaenkät angående deltagandet i SM veckan med vårt kulturarrangemang.
Vera svarar och Anneli kommer att representera oss på det mötet om det hålls den 16/2 på Kaleido 
kl.18.00. ( Kommer datumet att ändras till den 18/2 har vi ingen möjlighet att delta då vi har  
föreställning den kvällen).

Ordförande Vera Renberg ….................................................................................

Sekreterare Ann-Catrin Möller.........................................................................


