Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte
Föreningslokalen Vardagsrummet 180108 kl.18.30
Närvarande Vera Renberg, Anneli Qvarnström, Thomas Andersson, Stina Karlsson,
Ann-Catrin Möller,
Adjungerad Ola Edeblom
Frånvarande Eva Sonnenschein, Roger Lundstig, Sanna-Maria Gren, Kristina Söderberg,
§ 73 Dagordning och mötesformalia
Vi beslutar att ändra i dagordningen och direkt gå till ekonomi punkten då Ola Edeblom är
här.
§ 74 Ekonomi
Ola är inbjuden att redovisa om vår ekonomi och det ekonomiska redovisnings program som
vi nu använder för att ha bättre översikt av varje projekt/föreställning.
Kostnader utöver projekten har 2017 varit 32 000kr av dessa utgör 13 000kr kostnader till
Folkets Hus som sköter vår ekonomiska redovisning.
Stina ska arbeta fram ett budgetförslag för kommande föreställningar.
§ 75 Årsmöte
Vera har gjort en förfrågan till Norrbottensteatern om Sara Arnia kan göra sin senaste
föreställning i samband med vårt årsmöte. Vi väntar på svar.
Vi diskuterar olika lokalförslag och datum för årsmötet men måste vänta med beslut.
Praktiskt arbete inför årsmötet.
Verksamhetsberättelse
Kallelse, dagordning,
Verksamhetsplan fortfarande giltig.

Ansvarig
Ann-Catrin och Anneli
Vera

§ 76 Kommande föreställningar
Ny ansvarig för föreställningen Rickard Söderberg är Gaytenor är Anneli.
Den 20 januari ska vi stå i Gallerian och marknadsföra FATTA med Cleo och JUCK. Thomas
och Stina kan i nuläget och de hör av sig till volontärerna.
Vi beslutar meddela ansvarig i Gallerian att vi vill marknadsföra varje föreställning i vår,
lördagen innan den ska spelas.
Trätekniska linjen på Strömbacka har tillverkat ett staffli som vi kan använda vid
marknadsföring ute på stan. Vi beslutar ge gratisbiljetter, det antal som räcker till gruppen
elever som var inblandad i tillverkningen av staffliet. Biljetterna går till De redan frälsta.
§ 77 Medlemsbrev
Thomas skriver ett medlemsbrev med information om våren. Ann-Catrin skickar ut
tillsammans med program.
§ 78 Övriga frågor

Västerbottensteatern spelar i vår Släktkalaset. Under hösten ska de turnera med den. Några
intresserade försöker åka och förhands titta för att ev. Ta den till Piteå under hösten. Den är
relativt billig och det är billiga alternativ vi är intresserade av för hösten.
Norrbottensteatern vill komma till Piteå under våren men vi har inget utrymme.
Vi föreslår hösten -18 istället.
Mötet avslutas.

Sekreterare Ann-Catrin Möller

Ordförande Vera Renberg.

