
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 
Föreningslokalen Vardagsrummet 180507 
 
Närvarande:Vera Renberg, Anneli Qvarnström, Eva Sonnenschein,, Kristina Söderberg, 
Ann-Catrin Möller,  
 
Frånvarande Roger Lundstig, Thomas Andersson,,Stina Carlsson, Sanna-Maria Green  
 
§ 12 Dagordning och mötesformalia 
Mötet öppnas och några tillägg på övriga frågor tillkommer på utskickad dagordning. 
§ 13 Föregående protokoll 
 Läses och godkännes. 
§ 14 Ekonomi. Rapport 
Vi har ingen ekonomisk rapport från Ola Edeblom.  
Kristina lämnar ut kommande datum för styrelsemötena till Ola så att vi hinner få ekonomisk 
rapport till mötena. 
§ 15 Bussresan 3/5. rapport 
 Teaterresan och hela planeringen fungerade mycket bra. En anmäld kom inte men vi 
lämnar det trots att vi sagt att det var bindande anmälan.Föreställningen var toppen. 
§ 16 Samverkan Dans i Nord. Dans Abonnemang 
Eva och Vera har varit på biljettsläpp och inför biljettsläpp. Bra Reklam har gjorts för dans 
abonnemang  som vi ska vara en del av tillsammans med Dans i Nord.  
§ 17 GDPR 
Datainsamlingslagen. Riksteatern sköter administrationen kring medlemsregistret. De skriver 
en informationstext som vi ska lägga på hemsidan. Vi upprättar en registerförteckning med 
dokumenthanteringsplan. Eva arbetar med det.  
§ 18 Gemensamt biljettsläpp, Biljettpriser, Medlemsbrev 
Gruppen Eva, Kristina och Stina jobbar med Tickster för att ha allt redo till det rikstäckande 
biljettsläppet 30/5. 
Biljettpriser för kommande föreställningar bestäms till: 
Släktkalaset, 6/10 
250 kr ordinarie.  200 kr medlem.  De femtio första säljs för 85 kr för att det är vårt 85 års 
jubileum. Ungdom halva priset. 
Jord 20/10 samma priser som ovan. 
Alfhild Agrell’s arv 25/10 170 kr fallande priser enligt avtal med Norrdans. 
Thunderstruck, 16/11 170 kr ordinarie.120 kr medlem. Ungdom halva priset. 
 
Affisch med kommande föreställningar, vår egen samlingsaffisch, anlitar vi som tidigare 
Weinz@work att göra. 
 
Medlemsbrev skickas en vecka före biljettsläppet. Thomas är numer ansvarig för utskick till 
medlemmar. 
Kristina tar på sig att beställa affischer till höstens riksteaterföreställningar, från Riksteatern. 
Till Släktkalaset beställs affischer från Västerbottensteatern av Eva. 
 
§ 19 Vår/sommaravslutning 



28 maj kl 18.00 i Alter hos Eva. Grillning. Planering på chatten.  
 
§ 20 Övriga frågor 
  
Höstens möten första måndagen i månaden från 3/9 1/10, 5/11, 3/12 
och tiden det första mötet startar 17.00 men övriga möten hålls kl 18.30  
 
Bussresa Skellefteå till Bröderna Lejonhjärta. Vi beslutar att inte arrangera. 
 
Kristina köper in en adapter till iPad för biljett skrivare  i Tickster. 
 
Det är kulturföreningar i Piteå som är representerade i juryn som utser stjärnor till 
Stjärnornas gata på Storgatan. Vera har varit vår representant.  
 
Vi ska lämna fribiljetter till två personer med funktionsnedsättning som under Rickard 
Söderbergs föreställning hade klagomål på dels hissen och hörslingan. De får välja 
föreställning. 
 
9/4 2019 Norrdans vill komma med samma ekonomiska förutsättningar som tidigare. 
Märgenben heter föreställningen. Vi delar kostnad för lokal, inget gage, Norrdans står för 
scenmästare och bärhjälp. Vi står i kassan och planerar ett trevligt evenemang. 
 
Förfrågan om en musikföreställningar under våren 19 har kommit och som känns intressant. 
I kulissen. Vera kollar kostnad och möjligheten att ha som gratisföreställning för 
medlemmarna. 
 
Anneli åker på politiker möte. 
 
 
 
Ordförande Vera Renberg 
 
 
 
Sekreterare Ann-Catrin Möller 
 
 


