
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte
tid och Plats: 161010 18.30- 21.15 Vardagsrummet
Närvarande: Anneli Qvarnström, Ann-Catrin Möller, Eva Sonnenschein, Tanja Andersson-
Lidberg, Thomas Andersson 
Frånvarande: Rebecca Eriksson, Roger Lundstig, Vera Renberg

§ 37 Dagordning och Mötesformalia
Vi godkände dagordningen

§ 38 Föregående protokoll
Protokollet godkändes och skrevs under

§ 39 Våra Styrelsemedlemmar 
Vera och Roger, vi tänker på dessa tappra styrelsemedlemmar som kämpar för att komma tillbaka 
till oss.
Vi beslutar att kompensera Roger för att ha legat ute med 4000 kr i mer än ett halvår. Anneli ordnar  
det.
Valberedningen om vi inte får napp av den som just nu är tillfrågad så frågar vi Ann-Katrin 
Sämfors.

§ 40 Ekonomi
Berith har inte lämnat någon ekonomisk rapport.

§ 41 Föregående Föreställningar
Redovisningar och annat
Black Forrest, dans 
Carmen, dans
En danskontakt bör utses av oss som håller kontakt med Norrdans när vi har deras föreställningar. 
Det är alltid mycket tät kontakt med dem veckorna innan föreställningarna. 
I övrigt gick arrangemangen bra för de två föreställningarna.

Tjärdalen, Fakturering av biljetter för de som åkt buss till Tjärdalen har varit lite komplicerat  
speciellt gentemot Luleå. Nästa gång ska vi maila berörda och förmeddla våra förväntningar av 
dem. En bussvärd i varje buss vore bra.

Bokcirkel kring Tjärdalen, Åsa Lundmark taeterkonsulent Norrbotten. Ingen cirkel kom igång i 
Piteå men bibloteket har ordnat böcker i en bokkasse och förmodligen kommer Åsa att hålla ett  
boksamtal kring boken den 19/10 kl.14.00

§ 42 Kommande föreställningar
Oförhappandes 22/10 Anneli ansvarar. Många bokade platser. Eva meddelar Akusticum att vi 
öppnar upp bakre halvan. TipsaRonny@riksteatern.se för att ge lokala tips inför föreställningen. 

En fröjdefull jul 12/11 Thomas ansvarar. Anneli och Rebecca samt andra som vill hjälpa till.

§ 43 Våra medlemmar
Medlemsbrev nr 2 hösten -16 
Rebecca ombedes skriva och skicka ut.
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§ 44 Representation på diverse Teaterpresentationer
Anbud Live Ingen från Piteå representerade.
Scenkonstdagar Ann-Catrin och Eva åker och föreningen står för kostnader i samband med helgen. 
Anmälningsavgift, hotell i dubbelrum samt biljett till kvällsunderhållningen.

§ 45 Vårens programblad
Rebecca eller Tanja gör en affisch klar till när vi har Oförhappandes. Tanja tar kontakt och de 
bestämmer vem som gör det.

§ 46 Teatererbjudande som julklapp
Anneli har pratat med inköpschefen. Hon ska skriva och lämna in ett anbud senast den 28 /10 där vi 
erbjuder två biljetter under våren  för ett värde av 400-500 kr.

§ 47 Reportoar hösten 2017 våren 2018
Alla förbereder sig till nästa träff och då beslutar vi reportoar.

§ 48 Övriga Frågor
Skyltar för medlemsvärvning, Thomas och Tanja fixar.

Tanja och Eva har varit på möte med Dans i Nord och Norrdans. Ett förslag med danspass enl. 
Luleås koncept dansserien,där den som handlar får gå på tre dansföreställningar läggs fram som ett 
förslag. Förslaget är inte klart men ska bearbetas. Tanja tar kontakt med Dans i Nord, Eva kontaktar 
Norrdans och beställer de två dansföreställningar som de erbjuder med samma förutsättningar, 
ungefär, där vi hjälper till med biljettförsäljning och de tar inget gage.

§ 49 Nästa möte
7 november 18.30 vardagsrummet.

Sekreterare Ann-Catrin Möller Ordförande Anneli Qvarnström
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