Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte
Tid och Plats: 160302 18.30-20.30 Vardagsrummet
Närvarande: Eva, Anneli, Ann-Catrin, Rebecca, Kenneth
Frånvarande: Vera, Roger
Vilande:Siv Lundberg
Adjungerad: Ingen av kallade adjungerade är här
§ 96 Dagordning och Mötesformalia
Vi godkänner dagordningen.
§ 97 Föregående protokoll
Läses och godkänns.
§ 98 Program Våren 2016
Katt på hett plåttak. Anneli, Ann-Catrin, Eva, Rebecca
Männen med rosa triangel Alla, Ann-Catrin redovisar kassan.
En komisk depression Eva,Rebecca, Vi måste vara flera här då vi väntar stor publik.
Affischering Alla tar med lite affischer och sätter upp.
Gratis biljetter, Riksteatern vill använda sina gratisbiljetter i Katt på hett plåttak (+2 st) samt till En
komisk dokumentation. De två extra biljetterna betalar de för och det ska faktureras Riksteatern.
§ 99 Inför årsmötet
Eva beställer från föreningsservice ca.20 ex av handlingarna
Kenneth beställer fikat så att det även finns vegan, gultenfritt och laktosfritt.
Vera gör verksamhetsplanen klar.
Medlemsmatrikel Ann-Catrin kompletterar med adresser vi fått in, samt drar ut matrikel till
årsmötet.
Avtackning Eva fixar presentkort för de som avgår.
§ 100 Valberedningen
Vi konstaterar att vi har hört att de arbetar med sitt uppdrag.
§ 101 Arrangera genom samverkan
Vi har fått några bokningar.
Fråga har inkommit från Böle om moms respektive momsfria föreställningar. Ett tips från
projektgruppen för Arr. Genom samverkan är att huvudföreningen ( vi) betalar gage vid
föreställningar som är momspliktiga och sedan fakturerar medlemsföreningen som köpt genom oss.
Vi beslutar göra så vid dessa tillfällen för att undelätta för våra samarbetsparter.
§ 102 Årsmöte i regionen – Riksteaterweekend 16-17/4
Eva, Anneli anmäler sig. Om fler vill så får resten av styrelsen också följa så långt arrangörerna kan
ta emot oss.
§ 103 Förfrågan från Strömbacka om teaterbiljetter
Vi har lovat en klass för 25 elever och har fått en fråga om 30 fribiljetter till från en Strömbacka
klass på Männen med rosa triangeln. Vi beslutar att även den klassen får komma och får gå in sist
för att ta de lediga platser som finns. Lärarna får betala för sina biljetter. Kenneth meddelar.

§ 104 Avtackningar vid föreställningar
Vi beslutar att Anneli kollar upp gåvobrev för välgörenhet som vi kan använda vid avtackning.
§ 105 Övriga frågor
Röd Kanin vit kanin 26 mars 2017 Maria Selbing kommer att spela för oss.
Norrdans vill att arrangerar en föreställning Carmen 19-21 sept 2017 enligt överenskommelse om
att vi ska arrangera en dansföreställning per år för Norrdans. Vi föreslår onsdag den 21 september.
Eva tar frågan tillbaka med svar till Vera.
§ 106 Nästa ordinarie styrelsemöte
Onsdag 6 april, Konstituerande styrelsemöte försöker vi hålla direkt efter årsmötet.
Vi tar upp frågan om vår överenskommelse att arrangera dansföreställningar för Norrdans och
möjligheten att förhandla bort det.
Samarbete med Strömbacka
Samarbete med Akustikum

Sekreterare Ann-Catrin Möller

Mötets Ordförande Eva Sonnenschein
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