
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 
Föreningslokalen Vardagsrummet 181001  
 
Närvarande:Vera Renberg, Eva Sonnenschein,Sanna-Maria Green, Kristina Söderberg, 
Ann-Catrin Möller, Roger Lundstig, Thomas Andersson,Stina Carlsson 
 
Frånvarande:Anneli Qvarnström, 
 
§ 34 Dagordning och mötesformalia 
Vi godkänner dagordningen.  
§ 35 Föregående protokoll 
 Läses och justeras 
§ 36 Ekonomi. Rapport 
Stinas granskning av budgeterade kostnader och utfall på årets redan genomförda 
föreställningar stämmer ganska väl överens.  
Stina gör en beräkning av föreställningarna våren -19 som vi ser på nästa möte. 
Ingen rapport från Ola Edeblom eftersom vi inte haft någon föreställning. 
§ 37 Praktiska frågor 
- Biljettförsäljning. Hur löser vi det praktiska? 
Roger köper en enkel dator som ska fungera till vår biljettskrivare. 
Wi-FI nätverk Nolia, vi ställer oss närmre infodisken. Vi kan även få koppla upp oss med fast 
lina. 
  
- Rutiner vid föreställningar 
 Finns i en mapp i mailen. 
§ 38 kommande föreställning 
Släktkalaset  
Vi har planer för vad vi ska ha och Vera köper in kalashattar, serpentiner. Tårtor, kaffe och 
the via Två Kök. 
 
Jord den 20/ 10  
Den 13/10 gör vi reklam på på stan i blåställ.  
 
Alfhild Agrell’arv. 25/10 
Gymnasiedansklass inbjuds att gå för 50kr via skolan. 
Svenska Balettskolan 50 kr. 
37 abonnemang sålt via Dans i Nord 
§ 38 Rapport Regionstyrelsen Eva 
Eva informerar om arbetet i Regionstyrelsen. Nya pengar är sökta för konsulenten från 2019. 
Vi får se hur framtiden ser ut efter det nya politiska läget i regionen. 
 § 39 Publikundersökning oktober. 
Vi har tre föreställningar i oktober och frågar personer i publiken om de vill ge ut sin mail för 
att delta i Riksteaterns publikundersökning. 
§ 40 Administration Thunderstruck – samverkan PiteEnergi 
Vi hör med Turisbyrån om de kan skriva ut biljetter som Pite Energi ska betala för  



Regnbågsteatern. Vi vill ha biljetter utskrivna utan administrationskostnader på 8kr/ styck. 
Kristina hör sig för med Turiststation. 
Sanna har improvisationdans på gång.  
§ 41 GDPR Mail 
Vera rensar kontinuerligt i vår mailkorg. 
§ 42 Motionsskrivning till Riksteaterns kongress 2019 
Gemensam genomgång och information kring motionsskrivning inför kongressen i Karlstad i 
maj.  
Genomgången kommer att vara i Vardagsrummet med representanter från regionen. 
Styrelsemedlemmar som är intresserade är välkomna den…...kl.  
 § 43 Nomineringar till nationella styrelsen 
 Vi har ett förslag men tilltänkta funderar. 
§ 44Övriga frågor 
Nyckel till förrådet. Under utredning. 
 
Thomas har informerat Strömbacka kring föreställningen 24 timmar Svart Kvinna. 
 
Vi vet inte än om Allting är värt kan spelas i Norrmalmiafoajen. Riksteatern hör av sig till oss.  
 
Rapport från första föreställningen i dans abonnemanget. 
Föreställningen var fantastisk men repertoar snacket kunde ha varit mycket bättre. 
 
Kristina lägger ett exell ark i en mapp i mailen där vi väljer vilket område vi vill affischera på. 
 
Nästa möte 5 november Stina tar fika. 
 
 
 
 
 
Sekreterare  Ann-Catrin Möller.                          Ordförande Vera Renberg 
 
 
 
 


