Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings Styrelsemöte
Tid och plats: 160406 18.30-21.00 Vardagsrummet
Närvarande:Vera Renberg, Eva Sonnenschein, Rebecca Rankvist, Ann-Catrin Möller, Thomas
Andersson
Frånvarande:Tanja Lidberg-Andersson Roger Lunstig, Anneli Qvarnström
Adjungerade: Birgitta Hedeby
§ 4 Dagordning och Mötesformalia
Vi lägger in en punkt till på dagordningen och konstaterar att vi jobbar efter utskickad dagordning.
§ 5 Vår nya styrelse
• Introduktion av ledamöter Vi berättar lite om styrelsens förväntningar på styrelsen men det
finns mycket kvar att förmedla. Vi lämnar det till ett senare tillfälle eftersom Tanja inte är
med ikväll.
• Ansvarsfördelning Tanja är tillagd som administratör på Facebook.
§ 6 Föregående Protokoll
Vi läser och konstaterar att 3 punkter som vi beslutat skulle tas upp detta möte lämnas vidare till
arbetet med verksamhetsplanen se § 13.
§ 7 Ekonomi
I kassan tillgångar 300 799,93
Gage för Nour är 27 500kr och är inte betalt.
Vi konstaterar att vi ska arbeta för att en budget upprättas inför varje föreställning.
Vårt årsbidrag är 171 000 men i redovisningen finns även 12 000kr från extra bidraget för SM
arrangemanet med.
§ 8 Frågor och kommentarer från årsmötet
Bra möte med duktig ordförande. Kanske i snabbaste laget.
Vi saknar en ledamot till valberedningen. Styrelsen fick uppdrag att söka någon.Vi kollar in
medlemsregistret och söker namn. Vi gör en lista och frågar en och en för att få napp. I andra hand
skickar vi ut en allmän fråga till medlemmarna när vi presenterar höstens föreställnigar.
Vi pratar om de tips vi fick från årsmötet. Ta kontakt med pensionsärsföreningar, rabattkort, Ltu och
Framnäs. Att tänkas på vid arbetet med marknadsföring.
§ 8 De senaste föreställningarna.
Bra föreställningar. Stark och berörande Männen med de rosa triangeln. Bra med Nour och stor
publik.
Statistik för Katt på Hett plåttak(Anneli) och Männen med.. (Ann-Catrin)saknas på tf-sidan.
Vi har av vår publik fått kommentarer om problem med ticnet och det meddelande som visas när
biljettförsäljningen i Ticnet är stängd. Man kan tro att det är slutsålt. Eva tar kontakt med Ticnet för
att se om meddelandet går att ändra..
Thomas tar kontakt med Turistbyrån för att informera om att vi har scenkortsrabatt 50 kr och att
detta ska dras av vid försäljningen.
§ 9 Kommande föreställningar och priser
Black forrest, dansföreställning 21/9 Christinasalen, 80 platser på sceen.
Carmen, dansföreställning 22/9
Vårt förslag på biljettpriser som vi lämnar till Norrdans, är:

Förköp 170 kr + förköp för vuxen. Halva priset för ungdom. 50 kr scenkonstrabatt för medlemmar.
I kassan 200kr för vuxen. Halva priset för ungdom. 50 kr scenkonstrabatt för medlemmar.
Tjärdalen 2/10 kl.16.00. Här tror vi på bussresor från grannkommuner. Passar bra med samarbete
med PRO och ev. Biblioteket.
Oförhappandes 22/10.Förslag på kringarr. Nya Hotellet kan ha teaterweekend, middag 10% på
hotellet.Samt Nolia kan föreslås ha mingel i baren före ev. vinförsäljning. Vera tar kontakt med
Christina Skoog samt med Mats på Två kök.
Vi satte biljettpriser till föreställningarn:
Tjärdalen 250kr + förköp för vuxen. Halva priset för ungdom. 50 kr scenkonstrabatt för
medlemmar. I kassan 300 kr för vuxen. Halva för ungdom.
Oförhappandes 350kr + förköp för vuxen. Halva priset för ungdom.
I kassan 420 kr i kassan. Halva för ungdom.
Förslag på andra marknadsföring möjligheter.
Höstfest Biblioteket möjlig värvningskampanj och försäljning av biljetter. Thomas tar kontakt och
kollar möjlighet samt datum.
§ 10 Gratisbiljetter för styrelsemedlemmar
Vi presicera de antal gratisbiljetter vi delar ut till engagerade medlemmar i vår styrelse. När vi har
föreställningar i salong på Christinasalen får:
Styrelse ledamöter och ersättare 1 biljett till sig själv samt en biljett att ge bort till någon om
ledamoten själv går på föreställningen.
Revisorer och valberedare har en gratisbiljett för sig själv.
När vi har förestälning med max antal 100 eller färre i publik har enbart ordinarie och ersättande
styresleledamöter var sin biljett.
§ 11 Riksteaterweekend 16-17/4 i Boden.
Anneli, Eva och Ann-Catrin sista anmälningsdag intresserade. Anmälan görs senast den 8/4 och den
görs på alla deltagare tillsammans. Gruppen sköter själva detta.
§ 12 Kultur och mångfaldsannons
Vi var med i samlingsannonsen som Birgitta gjorde och konstaterar att den var väldigt bra.
§ 13 Scenkonst 16 den 28-29/5 Riksteatern
Sista anmälningsdag 26 april
Tanja och Eva intresserade och ev. Vera. Vill alla åka betalar Piteå Riksteaterförening. Riksteatern
betalar för en samt en under 26 år. ( Kongressbeslut)
§ 13 Verksamhetsplanering 2016
Majmötet avbokar vi och beslutar att ha en träff den 8 juni kl 17.00. Vi äter och jobbar med
verksamhetsplanen. Vi bjuder in Berith, Birgitta är redan inbjuden. Vi kollar med Anneli om vi kan
vara på Svensbyliden.
Vi tar upp bl.a
Dansföreställningar, om möjligheten att förhandla bort arrangemanskrav.

Samarbete Strömbacka
Samarbete Akusticum
§ 14 Övriga frågor
Vi får gamla verksamhetsplanen och stadgar för Riksteatern som vi ska ha med till arbetet med nya
verksamhetsplanen.
Västerbottensteatern informerar om Ringaren i Notredame. Från 18 juni 17 juli.
Vi kollar av så att vi inte glömt någon som ska avtackas för sitt styrelsejobb.
§ 15 Mötet avslutas

Ordförande Vera Renberg

Sekreterare Ann-Catrin Möller
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