
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 

Föreningslokalen Vardagsrummet 180205 kl. 20.00-21 

 

Närvarande  

Sanna -Maria Gren, Eva Sonnenschein, Stina Karlsson, Kristina Söderström, Anneli 

Qvarnström, Vera Renberg, Ann-Catrin Möller,Thomas Andersson 

Frånvarande 

Roger Lundstig 

 

§79 Dagordning och mötesformalia 

Vi startar kvällen med ett möte med Caroline Eklund och Annelie Lundmark från Riksteatern. 

Det är ett projekt där de ska träffa tre föreningar under tre säsonger vid tre tillfällen för att 

undersöka hur marknadsföringen kan utvecklas. Därefter startar vi vårt eget möte. 

 

§80 Föregående protokoll 

Läses och godkännes 

 

§ 81 Ekonomi 

Vi får extra pengar när kommunen avvecklar en fond. Vi får 25 000kr extra i två år. 

 

§ 82 Årsmötet 

Vi ska vara i Museet och Morgan ska ha berättarstund. 

Vi köper in bröd och pålägg och kaffe te. 

Sanna -Maria tar emot anmälningar.  

Mötet hålls 15.00  

Eva skickar kallelse som Vera skriver. 

Annelie skriver sin del av verksamhetsberättelsen, skickar till Ann-Catrin som 

sammanställer. 

Kristina kollar ekonomisk redovisning hos Ola. 

 

§ 83 Föreställningar hösten 2018 

Utifrån de önskemål vi lämnat till Riksteatern har de gett oss möjlighet att boka en hel del 

föreställningar.  

Vi tackar ja till Jord och Tunderstruck från Riksteatern. Vi ska se om vi tar Släktkalaset från 

Västerbottensteatern, när vi förhandsgranskat den på plats i Skellefteå. 

 

§ 84 kommande föreställningar 

13/2 De redan Frälsta. Eva ansvarar. Dela ut flyers på lördag i Gallerian kl.12-14. 

Samarbete med kåren Musikhögskolan. 

 

§ 85 Norrbottens Riksteaterförenings 

 Vi har fått kallelse till årsmöte 7-8 april i Älvsbyn. Vi beslutar vem som ska åka nästa gång. 

Kurs inom Tickster erbjuds. 

 

§ 86 Övriga frågor 

Vi åker till Skellefteå 23/2 för att se Släktkalaset. 



 

Vi planerar i tankarna en trevlig avslutning under våren för styrelsen. 

 

Föreningen fyller 85år 2018. Vi funderar på hur vi ska uppmärksamma det höst tillsammans 

med våra medlemmar. 

 

 

 

 

Sekreterare Ann-Catrin Möller.                    Ordförande Vera Renberg 


