
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte  
Föreningslokalen Vardagsrummet 171204 kl.18.30 
 
Närvarande Vera Renberg, Eva Sonnenschein, Kristina Söderström, Anneli Qvarnström, 
Ann-Catrin Möller 
 
Frånvarande Stina Carlsson, Sanna-Maria Green, Roger Lundstig, Thomas Andersson 
 
§ 66 Dagordning och mötesformalia 
Mötet öppnas av Vera och dagordningen godkänns. Kristina kommer att gå tidigare ikväll. 
§67 Föregående protokoll 
Vi läser genom och ser att det finns punkter som återkommer detta möte. Samt uppdrag 
som ej har blivit genomförda av olika anledningar. 
§68 Kommande möten  
Vi beslutar mötesdatum för våren. 
8/1  5/2  5/3  9/4 7/5 
Tiden blir 18.30 och lokal blir i första hand Vardagsrummet(Föreningslokalen). 
§69 Ekonomi 
Ingen rapport finns. Det är inte Vera som är kontaktperson för Ola Edeblom som vi felaktigt 
skrev/trodde vid förra mötet. 
Anneli tar kontakt med Ola Edeblom för att lämna datum för våra styrelsemötet samt att vi vill 
ha aktuella ekonomiska rapporter till mötena. Dessutom ska vi höra om kostnaden för den 
tjänst Folkets Hus gör åt oss. 
Kristina kan i fortsättningen ta uppdraget som kontaktperson till Folkets Hus och Ola 
Edeblom. Hon vill dela uppdraget med en person till och vårt förslag är Stina Carlsson men 
hon är frånvarande och vi tar beslut vid nästa möte när hon tillfrågats. 
§70 Inför årsmötet 
Sanna-Maria har inte lämnat besked huruvida dansföreställningen vi tänke ha på vårt 
årsmöte är möjlig att boka. Detta är vårt förstahandsval av “bjud föreställning “till våra 
medlemmar. 
Sara Arnia är vårt nästa alternativ. Hennes senaste enkvinns föreställning. 
Berättarafton med någon från berättarföreningen eller Morgan Stenberg från Piteå Museum. 
 
§71 Kommande föreställningar marknadsföring. 
De redan frälsta, vi har fått en ambassadör för att marknadsföra föreställningen hos 
ungdomar. Hennes namn är Malin. Gemensam affisch kommer att göras för fyrkanten. 
Missar man på hemorten ska man kunna gå och se på annan ort. Vi vet inte vad hon 
kommer att göra men Eva ska träffa henne över en fika och prata med henne.  
Hon kommer att vara administratör på Facebook tiden innan föreställningen för att 
marknadsföra i vårt namn. Vi erbjuder henne att få biljetter att Lotta ut, eller sälja för halva 
priset eller “köp en gå två”. 
 
Ansvariga 24/1 Fatta Sanna-Maria, Ann-Catrin 
13/2 De redan Frälsta Eva 
20/3 Rickard Söderberg är gaytenor. Vera 
 



Uppdelning av affischområden görs nästa gång eftersom Kristina har gått. 
 
§ 72 Medlemsbrev 
Vi skickar ut förslaget. 
 
§73 Övriga frågor 
Eva meddelar att Årsmöte Riksteatern Norrbotten förmodligen läggs den 24 mars i Kalix. Det 
kombineras med någon utbildning. Vi föreslår Tickster och Eva kollar om det är möjligt. 
Faddersystemet med styrelsemedlem i Riksteatern Norrbotten och medlemsföreningarna har 
inte fungerat enligt den ambition som fann. 
Det kommer något annat istället. 
 
Vi ber Thomas göra biljetter som vi kan ta till vårens föreställningar (istället för de rosa 
blocken). Går att kopiera på Föreningsservice. 
 
Vi ska försöka få sponsorer av snacks till föreställningskvällarna. I gengäld ger vi några 
(förslagsvis)två biljetter till företaget som de kan dela ut till personalen. Vi sätter upp en 
notiser i foajén om vem som är kvällens sponsor. 
 
Därmed avslutas mötet. 
 
Ordförande Vera Renberg                           Sekreterare Ann-Catrin Möller 
 
 


