
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte
Tid och Plats Måndag 161107 kl.18.30 Vardagsrummet

Närvarande:Anneli Qvarnström, Vera Renberg, Roger Lundstig, Rebecca Rankvist, Ann-Catrin 
Möller, Eva Sonnenschein Thomas Andersson fr. §54
Frånvarande Tanja Andersson-Lidberg
Adjungerade Birgitta Hedey

§ 50 Dagordning och Mötesformalia
Anneli hälsar alla välkomna men särskilt Vera och Roger. Vi bjuds på bubbligdryck med anledning 
av att det kan vara sista mötet där Birgitta Hedeby närvarar som representant för Kultur och Fritid .
Vi beslutar följa den utskickade dagordningen och lägger till planering av styrelsemöten 2018.

§ 51 Föregående protokoll
Vi läste och skrev under. Några av punkterna kommer upp ikväll.

§ 52 Ekonomi
Vi har god ekonomi, inget ekonomiskt underskott under året som det ser ut men allt är inte reglerat  
ännu. 
Anneli tar kontakt med FolketsHus föreningen/Berith Bergstedt angående fortsatt arbete med vår 
ekonomiska redovisning. Eventuellt kan vi fortsätta köpa tjänst av Berith som person när hon går i 
pension eller av FolketsHus om hon rekomenderar det.
Ann-Catrin kollar med Riksteatern var pengar ska rekvireras för gratisungdomar vi har vid 
föreställningar.

§ 53 Föregående föreställning Oförhappandes
Så gott som fullsatt. Nöjd publik. Fikat vid full salong tar alldeles för lång tid. Nästa gång vi har sålt  
mycket förköp så tar vi kontakt med Två Kök och pratar om ett bättre sätt att organisera det.

§ 54 Kommande föreställning En fräjdefull jul
Norrbottensteatern har sålt många biljetter och troligtvis blir försäljningen i kassan inte så stor. 

§ 55 Vårens programblad och föreställningar. Ansvarsfördelning och andra frågor kopplade 
till föreställningarna görs klart.
Vi gör klart med priser på nedanstående föreställningar.

Priser I kassan
Flyktpotatis        250/300 
Sånger från en inställd skilsmässa 250/300
Vit Kanin Röd Kanin 200/250
What will have been 250/300
 
Vid vår sista föreställning för året kommer vi att hälsa publiken välkommen tillbaka till vårens  
föreställningar. Ett programblad kommer att delas ut men där några av föreställningarna saknar 
datum pch prisuppgifter.  Vi anser ändå att det är viktigt att publiken får veta vad som kommer. Vi  
uppmanar dem att hålla utkik på hemsidan och facebook. Biljetter kommer att släppas den 12 
december för vårens utbud.

Övriga frågor i denna § lämnas till nästa möte.



§ 56 Reportoar hösten 2017 Våren 2018
Vi sänder in önskemål till Riksteatern enligt följande
Hösten 2017
Olydnad
Bläck eller Blod
Hemma hos dig med Carl Olof
Maken
Försvinnandet
Allt du måste veta om pop
Kinema
Våren 2018
De redan frälsta
Rickard Söderberg är gaytenor
Fatta Featuring Cleo och Juck
Allt du måste veta 0m pop
Häxor-När drevet går
Nycirkus
Slutet enligt Rut

§ 57 Medlemsutskick
Rebecca skickar under veckan ett medlemsbrev med påminnelse om vår sista föreställning för året.

§ 58 Julklapp Kommunen
Vi har inte lämnat in någon offert till kommunens julklappsinköp.

§ 59 Övriga frågor
Anneli har träffat Norrbottensteatern inför kommande föreställning och därmed rätat ut en del 
frågor.
Anneli, Ann-Catrin och Thomas har träffat Anneli Lundmark som är vår nya regionsansvarige för 
Riksteatern och Åsa Lundmark, anställd deltid för Riksteatern Norrbotten. Över en fika pratade vi 
om kommande utbud och vad som kan passa vår förening, anslag och andra frågor som vi bråttas 
med i Piteå. Träffen var givande.
Ann-Katrin Sämfors har accepterat att vara en av medlem i valberedningen efter förfrågan från 
styrelsen. Styrelsen fick uppdraget att välja in en person till i valberedningen av årsmötet.

§ 60 Nästa möte
Nästa möte hålls den 5 december. Tyvärr hann vi inte med planering av möten för våren och får ta 
det vid nästa träff.

Ordförande för mötet Anneli Qvarnström                         Sekreterare Ann-Catrin Möller

.................................................                                         ….....................................................


