
 
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 
Föreningslokalen Vardagsrummet 180305 
 
Närvarande Vera Renberg, Thomas Andersson, Eva Sonnenschein, Anneli Qvarnström, 
Kristina Söderberg, Ann-Catrin Möller, Stina Carlsson 
Frånvarande Sanna-Maria Gren, Roger Lundstig 
 
§87 Dagordning och mötesformalia.  
Utskickad dagordning godkännes. 
§88 Föregående protokoll 
Läses och förs till handlingarna. 
§89 Ekonomi 
Vi går genom rapporter från Ola Edeblom. 
§90 Årsmöte 
Vi har ganska få anmälningar hittills. 
Vera handlar till mötet för ca. 25 pers. 
Vera ser till att vi har alla dokument i några pappersexemplar till mötet. 
Ann-Catrin drar ut röstlängd och sköter avprickning. 
Anneli gör presentkort till avtackningar. 
§91 Kommande föreställning 
Gaytenor –planering 
Vi frågar sponsorn ICA Bergsviken om vi får bubbel och vindruvor. 
Vi vill gärna dekorera med Regnbågs flagga, kollar om Sanna-Mariahar det. 
Svart och färgglad scarf är vår klädkod. Samt material “Ett Piteå för alla” som Vera ordnar 
Vi delar ut en gratis biljett till alla deltagare på årsmötet där de får se föreställningen Vägen 
hem-Odysseus. 
 
Dansföreställningen vägen hem-Odysseus den 12 april Kristina ansvarig med Ann-Catrin 
och Anneli. 
 
§92 Tickster – Ticketmaster 
Vi beslutar att gå Riksteaterns utbildning 8 april för Tickster biljettsystem. Ann-Catrin, Eva, 
Stina och Kristina anmäls. 
Stina representerar Piteå och ev. Ann- Catrin vid Riksteatern Norrbottens årsmöte. 
§93 Våravslutning  
Vi åker ev på utflykt till Alter där Eva bor. 
§ 94 Övriga frågor 
Jord 20oktober 
Thunderstruck 16 nov. Eventuellt, om Blackbox är ledig. 
Dansföreställning med Norrdans 
Vi köper även in Släktkalaset med Västerbottensteatern. Den vill vi ha i september och firar 
även då vårt 85:e år. 
 
Ev. Bussresa till närliggande föreställning Sheryl Valentines 
 



Våren -19 
Våra önskningar är 
Väckarklocka 23 februari.  
24 timmar Svart Kvinna 16 mars ( ev årsmöte) 
Backbone 30 mars 
 
Ingen av oss vill gå till Folkets Hus årsmöte för vi har föreställning Gaytenor. 
 
Vi tackar nej till samarbete med Dans i Nord. 
 
Biblioteket och dess personal önskar att vi ordnar en teaterbuss till Norrbottensteatern och 
föreställningen Tio över ett. De är i nuläget 11 personer som vill åka. Vi hör med 
Norrbottensteatern om subventionerad buss och biljettpriser för en grupp. Vera tar på sig 
det. 
 
§ 95 Nästa ordinarie styrelsemöte 
9 april i föreningslokalen Vardagsrummet om inget annat anges i kallelsen. 
 
 
 
Ordförande Vera Renberg.  
 
 
 
Sekreterare Ann-Catrin Möller 
 
 


