
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte
160608 Svensbyliden  17-20.00

Närvarande: Ordf. Vera Renberg, Anneli Quarnström, Rebecca Rankvist, Ann-Catrin Möller
Frånvarande: Roger Lundstig, Eva Sonnenschein. Tomas Andersson. Tanja Lidberg-Andersson
Adjungerad: Birgitta Hedeby

§ 15 Dagordning och mötesformalia
Vi godkänner dagordningen som sänts ut till styrelsen men lägger till en punkt med kommande 
föreställningar.

§ 16 Föregående protokoll
Vi går genom föregående protokoll och påminns om att kontakta föreslagna personer till 
valberednningen.

§ 17 Ekonomi
Inget har hänt med ekonomin sedan sist och Berit är inte närvarande så vi lämnar rapporten till  
nästa träff.

§ 18 Revidering av Verksamhetsplan för 2016
Vi arbetar med revideringen och gör en plan som ska sträcka sig till 2018

§19 Roll/ansvarsområden för oss i styrelsen
Vi återkommer vid nästa möte då vi är så få närvarande ikväll

§ 20 Föreställningar – rutiner 
Vi återkommer till detta vid nästa möte då vi är så få närvarande ikväll

§ 21 Planering för styrelsemöten under hösten 2016
Vi bestämmer två datum för kommande möten.
22 augusti samt 5 september Tid och plats meddelas i kallelse.

§ 22 Rapporter 
Regionens halvårsmöte samt utbudsdagar. 
Till detta möte fanns inga rapporter klara.

§ 23 Kommande föreställningar
21 september Black forest
22 september Carmen
2 oktober Tjärdal
22 oktober Oförhappandes

Vi har fått förfrågningar om Norrbottensteatern får komma till Piteå med föreställningen  En 
fröjdefull jul. Eftersom vi inte vill köpa in fler föreställningar så erbjuder de att komma ändå men 
med en del hjälp av oss kring arrangemang och biljettförsäljning. Detta tackar vi ja till. Norrbottens  
teatern får biljettintäkter men vi får en/två biljetter till styrelsemedlemmar enligt vår policy.
Föreställningen kommer den 12 november , Christinasalen.
Vi hjälper till med:
Information på vår hemsida och facebook
Biljettförsäljningen länkar de via vår hemsida till ticnet .
Vi säljer biljetter på plats i kassan.
Vi kollar om teater Vilja vill stå i garderoben.



Vi meddelar Nolia att det ska vara fikaförsäljning i paus.
Vi har två teatervärdar inne i salongen.

§ 24 Övriga frågor
AC beställ broschyrer samt medlemsvärvningsblad via Riksteatern.
Vid arbetet med verksamhetplan kom en del förslag fram för att öka publiken till föreställningarna 
fram. Dessa skriver vi in här för att minnas.

Julklappar Piteå Kommuns anställda. Anneli kollar med inköpsansvarig hur vi går till väga för att  
kunna delta.
Ptps – förslagsvis nycirkusföreställningen
Biljett med rabatt till nyinflyttade.

§ 25 Mötet avslutas
Tack Anneli, för att vi fick hålla mötet på denna vackra plats, i den trevliga lokalen med god 
förplägnad.

Ordförande Vera Renberg Sekreterare Ann-Catrin Möller
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