
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte  

Föreningslokalen Vardagsrummet 171002 kl. 18.30 

Närvarande: Kristina Söderberg, Roger Lundstig, Vera Renberg, Sanna-Maria Gren, Eva 

Sonnenschein, Stina Carlsson 

Frånvarande:Thomas Andersson, Ann-Catrin Möller, Anneli Qvarnström 

 

§40 Dagordning och mötesformalia  

Vera hälsar välkommen.  

§ 41 Föregående protokoll  

Vi godkänner protokollet från 170904.  

§ 42 Ekonomi  

Vid föregående möte beslutades att Roger, Kristina och Stina skulle kontakta Ola för att ännu bättre 

sätta oss in i redovisningarna. 

Detta har gjorts och en kort återgivning av mötet gavs som visar att vi gör av med mer medel än vi får 

in, men tack vare en god kassa är det inte någon kris under detta år. Det behöver dock göras åtgärder 

för framtiden. 

§ 43 Marknadsplan .  

Roger presenterade ett första utkast på hur marknadsföringen kan organiseras och planeras för ett 

helt år. Mötet tyckte att det såg bra ut och Roger fick i uppdrag att förfina utkastet och presentera 

vid nästa möte. 

§ 44 Lista annonsering  

Kristina har påbörjat en inventering av lämpliga platser i Piteå för affischering, när affischerna 

kommer för Maken anmäler Kristina sig som frivillig att sätta upp dessa. Kristina återkommer vid 

nästa möte med en fullständig lista. 

§ 45 Maken – förslag till foajearr  

Mötet hade lite svårt att komma fram till förslag.  

§ 46 Oktobers övriga föreställningar - frågor 

Vi undersöker om de andra orterna som arrangerar allt du måste vet om pop är intresserade av 

gemensam pressrelease. 

Försvinnandet – Vi har mailat alla boendechefer, fått nåt enskilt svar. Saknar marknadsföring som är 

lämpad i den typen av utskick. Detta är ett lämpligt medskick till Riksteatern. 

Olydnad – protestera, invoolvera teater vilja? Vera kontaktar Ellinor.  

Sanna tar på sig att kolla om hon kan dela ut flyers, Roger skickar ut ett mess till alla när 

affischer/flyers har kommit. 

Bläck och blod – klä ut sig? Ordna röda mattan, pinne med snöre, bubbel? 



§ 47 Medlemsbrev  

Ann-Catrin har skrivit ett förslag på text till medlemsbrev, Roger skickar ut. 

§ 48 Framtidsforum 18-19/11  

Vera påminner om att alla bör anmäla sig till framtidsforum. 

§ 49 Rapporter  

Thomas berättade om teaterweekend i skellefteå på västerbottenteatern. Särskilt intressant var en 

teaterpjäs baserat på manuset Masjävlar. Premiär 24 feb 2018. Turné hösten 2018. 

§ 50 Fika på våra möten  

Mötet föreslår att vi skapar en fikalista, alla kan få bjuda på fika. 

§ 51 Övriga frågor  

Mötet beslutar att skapa en messengergrupp för snabba enkla meddelanden. Roger sätter upp en 

sådan och bjuder in alla berörda.  

Stina visade förslag till kassarapport. 

 

Sekreterare Roger Lundstig.           Ordförande Vera Renberg.  

  


