Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte
Föreningslokalen Vardagsrummet 190107 18.30-21.00
Närvarande:Vera Renberg, E
 va Sonnenschein, Kristina Söderberg, Ann-Catrin Möller,
Thomas Andersson,Stina Carlsson,Anneli Qvarnström,
Frånvarande:Roger Lundstig,Sanna-Maria Green,
§ 69 Dagordning och mötesformalia
Vi startar mötet direkt och har ambition att följa dagordningen.
§ 70 Föregående protokoll
Protokoll från december godkännes.
Att ta upp från förra mötet:
Välja ombud och observatör till kongressen i maj. Vi väljer Eva och Vera att representera
oss på kongressen.
§ 71 Ekonomi
De ekonomiska frågor vi hade för hyra av Black Box till föreställningen Thunderstruck är
utredd och klar.
Vi gick inte plus på någon av föreställningarna under hösten -18.
§ 72 Rapport Regionstyrelsen Eva
Det kommer att bli Invigning av lokalerna som Riksteatern Norrbotten flyttar in i.
Tisdag 12 februari har Riksteatern Norrbotten arrangörsutbildning.Den hålls i Piteå, Kaleido
och det är den 6:e delen men man kan gå utan att ha deltagit förut.
§ 73 Erbjudandet Föreställningen Leva Livet 2019-03-02
Pris för oss är 30 000 kr och vi sköter själva bärhjälp.
Två kök kommer att erbjuda Teater Buffe med förrätt, huvudrätt och kaffe och kaka för ca
290 kr. Vi skriver in det i vårt programblad.
§ 74 Erbjudandet Kåldolmar och kalsipper 2019-03-08 med Norrbottensteatern
Norrbottensteatern kommer till Piteå med föreställningen även om vi inte har beställt den. Vi
beslutar att hjälpa dem med marknadsföring och representerar den kvällen med minst ett par
personer, Thomas och Anneli. Det tillkommer ingen kostnad alls för oss men vi blir
medarrangör.
§ 75 Ansvariga för vårens föreställningar – olika roller
Vi diskuterar våra olika roller vid föreställningarna. Rollerna ska med tiden kunna tas av olika
personer men just nu har några expertroll i den nya tekniken. Den måste fungera bättre så
att alla kan lära sig den.
Kommande föreställningar.
23 februari lördag Väckarklocka Ann-Catrin, Kristina, Eva, Vera (maila andra föreningar)

2 mars lördag Leva Livet Vera , Anneli, Kristina , Eva
8 mars fredag Kåldolmar och Kalsipper Norrbottensteatern Thomas, Anneli
16 mars lördag 24 timmar Svart Kvinna Anneli, de flesta andra är där eftersom vi har
årsmöte.
30 mars lördag Backbone Stina, Vera, Thomas, Kristina, Eva, Ann-Catrin
Vera kollar om det finns möjlighet att ha mat före Backbone eftersom Riksteatern Norrbotten
har möte i Piteå den helgen och dess mötesdeltagare ska ändå äta i Restaurangen efter
mötet, före föreställningen.
24 april onsdag Märgben, Norrdans. Sanna-Maria, Kristina, Eva
§ 76 Rutiner
Vi reviderar våran rutinlista inför föreställningarna.Finns i vårt email.
§ 77 Förslag Verksamhetsplan 2019
Lämnar punkten till nästa möte
§ 78 Årsmöte 2019
16 mars. Kl 17.00 Vi försöker boka Hemlunda som möteslokal.
The och kaffe efter mötet med en macka sedan föreställningen 24. Timmar svart Kvinna i
Christinasalen. ca 1 timme och 15 min därefter Panelsamtal i samarbete med
Rättighetscentrum från Luleå.
.
§ 79 Medlemsbrev
Thomas författar en text som Kristina skickar tillsammans med vårt programblad.
Programbladet gör vi med samma design som vi brukar i A4 och A2. Eva ansvarar för
beställningen.
Kristina beställer flyers och affischer via Riksteatern och Vera kontaktar producent för Leva
Livet.
§ 80 Övriga frågor
Artic Light ungdomskör får gå för 75 kr på föreställningen Väckarklocka. De är ungefär 25
stycken.
Eleonor efterfrågar programbladet. Hon får det så fort vi har det klart.
Hon får gärna göra reklam för sin föreställning med ungdomari samband med garderob
jobbet och de kan gärna sälja biljetter då om det går.

