Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte
Tid och Plats 160905 18.30-21.00 Vardagsrummet
§ 25 Dagordning
Vi upprättar en dagordning att arbeta efter.
§ 26 Val av vice ordförande
Vi väljer Anneli Qvarnström att vara föreningens vice ordförande.
§ 27 Ekonomi
Vi har fortsatt bra ekonomisk balans utifrån vårt planerade program.
§ 28 Höstens program
Black Forrest 21 september Tanja ansvarig, Rebecca, Eva och Thomas medhjälpare ( checklista
för ansvarig finns i en mapp i vår gmail. piteateaterforening@gmail.com l
Carmen 22 september Tanja ansvarig, Thomas, Ann-Catrin,
Tjärdal 2 oktober Ann-Catrin ansvarig, Thomas, Eva gärna fler.
Två bussar kommer. En från Jokkmokk/Älvsbyn samt en från Boden /Luleå. Vi har reserverat 50
platser per buss fram till en vecka innan. Sedan får vi fakturera för faktiska biljettkostnader i
efterhand. Anneli tar än en gång kontakt med Biblioteket för att höra om de är intresserade att göra
något omkring Tjärdal.
Oförhappandes 22 oktober Anneli ansvarig, Eva, Ann-Catrin, Thomas
En fröjdefull jul 12 november Thomas ansvarig, Ann-Catrin, Anneli,
Affischer till föreställningarna kommer att finnas i Vandrarhemmet( Folkets Hus) på nedre plan, på
ett bord invid trappan. För att komma in i lokalen efter stängning 15.00 används en kod. Vi hjälps
alla åt att hämta material där för att kunna affischera om våra evenemang.
§ 29 Marknadsföring
Thomas planerar vara på stan och göra reklam inför några av våra evenemang. Han låter oss veta
när han ska iväg så att vi alla kan hänga på.
Medlemsutskick ordnas av Rebecca som bifogar vår samlingsaffisch.
Tidningsannons bjuder Birgitta på i PT lördag den 17 september.
Dela evenemang på Facebook, från vår facebook sida.
Det händer i Piteå.
Vi lottar ut två biljetter på facebook till föreställningen Oförhappandes. Eva fixar.
Anneli tar kontakt med Inköpsavdelningen för att ev. Kunna vara med i Kommunens
julklappserbjudande.
Rebecca förbereder en ”affisch” för vårens program som vi kan dela ut vid oktobers månads
föreställningar.
§ 30 Kommande styrelsemöten
10 oktober 18.30 vardagsrummet
7 november
5 december

§ 31 Verksamhetsplan
Vi klubbar den utarbetade planen från träffen i juni. Se bilaga.
§ 32 Anbud Live
Vi har två platser som Riksteatern betalar. De står även för resa och hotell.
Thomas anmäler intresse att delta.
§ 32 Övriga frågor
Vi bjuder inte in danselever gratis till våra dansföreställningarna i september. Ej heller
dansstudenter som deltar i en workshop i anslutning till föreställningen. Dessa grupper får betala
enligt vår taxa.
Vi svarar inte på den förfrågan som sänts ut till kulturföreningar från Kaleido utan svarar att vi inte
har behov av deras utbud.
Eva har blivit tillfrågad att vara arrangörsrepresentant i Norrbottensteaterns arbete med utvecklande
av deras hemsida. Vi får gärna lämna åsikter som hon kan ta med.
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