
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte Föreningslokalen 
Vardagsrummet 181203  
Närvarande:  Vera Renberg, Eva Sonnenschein, Sanna-Maria Gren, Kristina Söderberg, 
Thomas Andersson 
Frånvarande:  Ann-Catrin Möller, Roger Lundstig, Stina Carlsson, Anneli Qvarnström 
§ 58 Dagordning och mötesformalia  
Vi godkänner dagordningen.  
§ 59 Föregående protokoll  
Läses och godkännes.  
§ 60 Ekonomi. Rapport  
Efter att ha gått igenom ekonomirapporter kom vi fram till att vi vill se över fakturan för 
Thunderstuck när den kommer in, för att se över lokalkostnader som Acutsicum tar betalt för. 
Riksteatern vill att vi ska föra in våra intäkter i samband med då vi registrerar vårt publikantal 
för varje föreställning.  
§ 61 Rapport regionstyrelsen Eva 
Eva har inget att rapportera.  
§ 61 Thunderstruck – Hur gick det?  
Det var en mysig och lite annorlunda föreställning. Hela föreställningen var på engelska, 
vilket vore bra för oss att få reda på i förväg då det till exempel kom många barn på denna 
föreställningen. Hade vi vetat hade vi kunnat förbereda publiken på det. Det var 6st studenter 
som var med och stod för underhållning innan insläpp som inte gick på föreställningen. De 
har blivit lovade gratisinträde (i mån av plats) vid valfri föreställning. 
§ 62 Rapport Regionalt Umeå  
Eva och Anneli var på scenkonstdagar och märkte att det fanns många föreställningar som 
var bra och som inte tillhörde riksteatern. Det skulle kunna vara en ide för oss att boka dem 
även om det blir mer att fixa och stå för med affischer och sådant eftersom de har artister 
med namn vår publik kommer känna igen. Det som är lite svårt är att vi redan har våren 
planerad. Ett av förslagen som kom upp var Leva Livet vilket låter intressant så Kristina och 
Eva ska undersöka våra förutsättningar innan vi fattar ett beslut.  
Byske tog kontakt med Eva och sa att de ville samarbeta med oss, om vi arrangerar en 
bussresa så vill de med eller om vi hade en föreställning som de var intresserade av att de 
kunde bussa publik till oss. De var intresserade av dans eftersom de inte beställer in det 
själva, att höra av oss till dem innan nycirkusen är en idé.  
§ 63 Förslag Verksamhetsplan 2019 – beslut 2019? 
Vi lämnar denna frågan till ett möte då vi har fler styrelsemedlemmar på plats.  
 
§ 64 Dans i Piteå hösten 2019 
Vi har fått förfrågan att fortsätta samarbetet med Dans i Nord nästa år men för att göra det 
måste vi boka en dansföreställning till hösten och en till våren 2019. Förslag är Proxy med 
Norrdans till hösten och Manchild eller Fauna till våren. Vi beslutar att vi tackar ja till 
Norrdans och hoppas på att vi får en av de andra föreställningar till våren.  
§ 65 Styrelsemöten 2019 
Vi beslutar att vi kommer fortsätta med att mötas första måndagen i månaden som tidigare 
vårens styrelsemöten blir då: 7/1-19, 4/2-19, 4/3-19, 1/4–19 och den 11/5-19 vill vi ha en 
heldag. 
§ 67 Medlemsbrev 
Vi vill skicka ut ett medlemsbrev i början av januari som presenterar vårens utbud av 
föreställningar.   
§ 68 Övriga frågor  
Vi tar upp frågan om det går att skänka pengar till välgörenhet istället blommor/presenter till 
artister igen. Vi bestämmer att den som är ansvarig för föreställningen får bestämma till 



vilken välgörenhet pengarna ska gå, för varje föreställning ska vi skänka 300 kr istället för att 
köpa blommor/presenter till artisterna.  
Vi har fått en kallelse till Riksteaterns kongress som hålls i Karlstad, senast den 12/4-19 ska 
vi anmäla ombud/representant. Eva vill skriva en motion kring varumärke/marknadsföring, 
Sanna hjälper till. Motionen ska vara inne den 24/1-19 
 
 
 
Sekreterare Sanna-Maria Gren. Ordförande Vera Renberg  
 
 


