Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte
Tid och plats: Hemma hos Vera 161205 18.30-21.30
Närvarnde: Vera Renberg, Anneli Qvarnström, Ann-Catrin Möller, Thomas Andersson ( från
§ 65), Tanja Lidberg-Andesson
Frånvarande: Roger Lundstig, Rebecca Rankvist, Eva Sonnenschein
Adjungerad: Birgitta Hedeby,
§ 61Dagordning och mötesformalia
Vi kollar in utskickad dagordning och lägger till några punkter.
§ 62 Föregående protokoll
Vi går genom protokoll och godkänner det.
§ 63 Ekonomi
Se bilaga § 62
Vi kan inte se de enskilda föreställningarnas ekonomiska resultat. Anneli tar på sig att gå
genom Ekonomin för att vi ska se varje föreställnings separat.
Anneli jobbar vidare med frågan om FolketsHus kan fortsätta med vår ekonomiska
redovisning.
Luleå har hört av sig angående Tjärdalen. De har upplevt teaterresan och betalning för
biljetter som krångligt. Från vår sida ser vi det som om Luleå inte följt överenskommelsen.
Vera har samtalat med dem och kommer efter detta möte att kontakta dem igen med
klargörande och förhoppning om vidare samarbete men vid en annan teaterresa bör vi låta
teaterbesökarna köpa sina biljetter via Ticknet inte fakturering.
Anneli gör en sammanställning av de faktiska kostnaderna vi har haft vid varje evenemang
under verksamhetsåret.
§ 64 Föregående föreställning
En Fröjdefull jul. Ett samarrangemang med Norrbottensteatern. Rutinerna var inte riktigt
detsamma som vi brukar ha det. Recentionerna har varit blandade. Så reagerade även
publiken. Några gick i pausen! Publik 155.
§ 65 Vårens föreställningarnar
Om Norrbottensteatern lyckas få ihop turneplan på föreställningen Tänker på dig med Liv
Strömqvist så kommer den till oss någon gång v.17 eller 18. Anneli håller kontakt och
meddelar oss så fort vi får svar. Vi bestämmer att priset om vi får den ska vara 200 kr i förköp
och 250 kr i kassan.
Affischering inför Våren, vi föreslår att Roger ansvarar. Om han inte har något emot det.
Vi gör en första anmälan för ansvariga inför kommande föreställningar.
26 februari Flyktpotatis
10 mars Sånger från en inställd skilssmässa

Ann-Catrin
Annelie

26 mars Vit Kanin Röd Kanin
11 april What will have been

Vera, Birgitta (volontair)

Styrelseledamöterna som inte är här ikväll fyller på.
§ 66 Programblad
Tanja gör förslag på programblad. Kollar även datum för Norrdans föreställningar.
Programbladet ska var klart 1 februar.
§ 67 Danspass under en säsong
Förslag om ett danspass med vår dansföreställning Sånger från en inställd skillsmässa samt
Norrdans två föreställningar under våren och ev. Dans i Nord. Vi diskuterar möjlighetern att
sälja in det som en julklapp där alla tre (ev. Fler) föreställningar ingår under ett rabatterat pris.
Tyvärr tror vi att det är för sent med julklappstanken. Vi beslutar att Tanja går på möte för att
informera sig /oss med Norrdans.
§ 68 Frågor angående reportoar hösten 17 och Våren 18
Vi tackar ja till offentlig föreställning i slutet av veckan om vi får föreställningen Hemma hos
dig med Carl Olof. Vi föreslår Kaleido som lokal.
Om vi får Fatta featuring Cleo och JUCK samarbetar vi gärna med Strömbacka om de vill
eftersom deras scen inte går att använda.
§ 69 Årsmötet
Vera kollar möteslokal och fikaförutsättningar. Mötet startar 17.30 och föreställningen 19.00.
Ann-Catrin och Anneli förbereder text i verksamhetsberättelsen.
§ 70 Planering av kommande styrelsemöten
Vi pratar om det är rätt veckodag för våra styrelsemöten. Vi är en liten styrelse och beroende
av att så många som möjligt kan närvara under mötena. Vi beslutar i alla fall att fram till
årsmötet håller vi våra möten på måndagar som vi har gjort hela verksamhetsåret.
Nästa möte 16 januari och därefter 6 februari.
§ 71Övriga Frågor
Här nämndes kort Scenkostdagarna i Umeå men tiden för att rapportera var alltför kort.
Andra frågor har redan tagits upp under mötets gång.

Vice ordförande Anneli Qvarnström
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Sekreterare Ann-Catrin Möller
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