
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 
Föreningslokalen Vardagsrummet 180409 
 
Närvarande:Vera Renberg, Anneli Qvarnström, Eva Sonnenschein, Thomas Andersson, 
Kristina Söderberg, Stina Carlsson, Sanna-Maria Green, Ann-Catrin Möller 
 
Frånvarande Roger Lundstig 
 
§ 2 Dagordning och mötesformalia 
Utskickad dagordning godkänns. 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Protokoll från 180305 lästes och godkändes. 
 
§ 4 Ekonomi 
Vi har tyvärr fått ofullständiga ekonomiska rapporter. Ev. ihopblandade så vi avvaktar till 
nästa gång för att se intäkter och utgifter. 
Några svar på frågor vi ställt angående ekonomin har vi fått. 
375 kr /Tim betalar vi till Folkets Hus för redovisningstjänster. 
Posten föreningstjänster i ekonomiska redovisningen har använts av vår förra redovisare, 
Berith Bergström men inte av Ola Edeblom, han har andra rubriker. Det gör ingen skillnad 
men är något vi bara måste ha i åtanke.  
 
§ 5 Bussresa 3 maj. 
30 platser på bussen till Norrbottensteatern. Stig Sjölund kör bussen. (Gratis). Vi har bokat 
25 biljetter. Just nu har vi 24 platser sålda. Bussen går från Noliaparkeringen. 
Vi värvar medlemmar på resan. Anneli ordnar ett quiz. 
 
§ 6 Nyinflyttad 
Vi fortsätter annonsera i tidningen för Nyinflyttade med erbjudande om en gratis 
föreställning. Kostnad 1500kr. 
 
§7 Samverkan Dans i Nord 
Vi beslutar att delta i Dans i Nord erbjudande om samarbete kring ett dans abonnemang 
under hösten 2018 och våren 2019. Abonnemanget kommer att kosta 650kr för sex 
föreställningar. Vi ingår med två stycken, Dans i Nord bidrar med fyra föreställningar. Av de 
650kr får vi 200kr per sålt abonnemang. Ett alternativt abonnemang kommer att inkludera en 
mingeltallrik. 
Dans i Nord säkrar att Folkets hus åtar sig göra mingeltallrikar till ett antal av minst 50 st. 
Dans i Nord står som garant för mellanskillnaden 300kr / abonnemang sålt med mingeltallrik 
som kan ingå i priset 1250kr. (6x100kr.) 
Dans i Nord kan även hålla i i publik introduktioner , samtal. 
 
§ 8 Höstens program 
6/10 Släktkalaset.                                 Christinasalen 
20/10 Jord.                                            Christinasalen 



25/10 Alfhild Agrell’s arv Norrdans.       Christinasalen 
16/11 Thunderstruck.                            Black Box 
 
Våren 2019 
23/2 Väckarklocka.                              Christinasalen  
16/3 24 timmar Svart kvinna.               Christinasalen 
 
§ 9 Rapport från Riksteatern Norrbottens årsmöte och tickster utbildning 
Årsmötet för Riksteatern Norrbotten hölls i Älvsbyn och avlöpte utan komplikationer. Från 
Piteå har Eva Sonnenschein som ledamot, Ann-Katrin Sämfors, suppleant och Anneli 
Qvarnström är valberedare i årets styrelse. 
Riksteatern Norrbotten har lagt om sin inriktning lite jämfört med förut. Det innebär många 
nya projekt. Projekten har olika inriktningar. Verksamhetsåret får utvisa hur den nya 
inriktningen får konsekvenser och resultat för vår förening. 
Under helgen höll Riksteatern i en Tickster utbildningen. Våra deltagare i den Kristina, Stina 
och Eva var inte helt nöjd med upplägget.Vi tror ändå att vi trots visst strul kommer att 
komma igång under hösten med biljettförsäljning via Tickster, om vi inte har Black Box som 
arena då är vi förbundna att använda oss av Ticketmaster. 
 
Vi ska trots ändringar i konceptet småplatsstöd som Riksteatern Norrbotten drivit men 
avslutat ha något liknande projekt som nu heter publikutvecklingsstöd. Det startar under 
hösten. 
Årets Assar delades ut till Dan Svärd från Teater Scratch. Vi hade nominerat  Eva 
Sonnenschein. 
 
§10 Arrangera för kultur 
Ett Nytt grepp från Riksteatern Norrbotten med ett stort samarbetsprojekt med  utbildning för 
deltagarna som arrangerar kultur arrangemang. Intresserade får anmäla sig till 
teaterkonsulent Anna via länk i utskick som var och en fått. Just nu är Stina och Anneli 
intresserade.  
 
§ 11 Övriga frågor 
Gaytenor. Fantastisk föreställning. 260 i publik. 
 
2-3 juni scenkonst 2018 Kristina, Eva och Ann-Catrin intresserade. väntar på inbjudan. 
 
Vi , Anneli,  har anmält intresse för vår förening att komma till ett möte med Kultur och Fritid 
där vi får presentera vår förening. 
 
Kommande föreställning Odysseus - vägen hem har vi inget speciellt tema till.  
 
Mötet avslutas. 
 
 
 
Ordförande Vera Renberg                                  Sekreterare Ann-Catrin Möller 


