Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte
Föreningslokalen Vardagsrummet 190204 18.30
Närvarande:Vera Renberg, E
 va Sonnenschein, Kristina Söderberg, Ann-Catrin Möller,
Thomas Andersson,Stina Carlsson,Anneli Qvarnström,
Frånvarande: Roger Lundstig, Sanna-Maria Green,
§ 81 Dagordning och mötesformalia
Vi godkänner dagordningen men kommer att hoppa mellan punkterna.
§ 82 Föregående protokoll
Vi godkänner föregående protokoll.
§ 83. Ekonomi. Rapport
Ingen ekonomisk rapport.
§ 84. Rapport Regionstyrelsen Eva
● Eva var vår representant på invigningen av Region Norrbottens lokaler.
● Scenkonstdagarna kommer att vara i Luleå 16-17 november. Föregås (14-15)
november. av en konferens med fokus på urfolk och minoriteter.
● Det har kommit in 62 motioner till kongressen. Dessa finns att läsa på intranätet.
● “Säg Hej till politikerna” är en kampanj som Riksteatern vill att alla deltar i. De har
material och vi behöver bara anpassa till vår kommun. Vi beslutar att inte delta.
● Riksteater Norrbotten deltar i ett dansevent i Pajala 5-7 april.
● Från 1/1 2019 arbetar Anna Björk heltid i Region Norrbotten.
● Vi beslutar att Region Norrbotten som har årsmötet i Piteå 30/3 får köpa biljetter för
150kr till föreställningen Backbone.
§ 85. Föreställningen Leva Livet 2019-03-02.
Föreställningen blir utan paus. Två Kök kommer att ha Nolias teater buffe som även vi
marknadsför.
Vi skriver ut affischer själva.
§ 86. Regionalt årsmöte
30/3 kl 13.00 årsmötet för Riksteater Norrbotten hålls i Piteå.
Ann-Catrin och Thomas är våra representanter.
§ 87. Förslag Verksamhetsplan 2019
Vi godkänner det förslag som gjorts med ett litet tillägg.
§ 88. Årsmöte 2019.
16 mars i Nolia Storfors kl. 17.00
Kallelse Vera gör den och Kristina skickar ut.
Verksamhetsplan Stina färdigställer
Ekonomisk rapport, balans och resultat räkning gör Ola Edeblom. Stina tar kontakt med
honom samt lämnar till revisorerna.
Verksamhetsberättelse Ann-Catrin och Anneli skriver.
Anmälan via mail till vår mailadress. Vera tar emot telefonsamtal och sms.
På årsmötet ska vi komma ihåg att fråga om någon medlem vill ta emot Hemma hos dig med
Carl Olof.
§ 89 Föreställningar Hösten 2019
Vi tackar ja till

Barnen 4 oktober.
Hemma hos dig med Carl Olof v.39( den får vi gratis för att vi har önskat Manchild för våren
2020.
Vi väntar på besked om Peter Pan
● § 89. Övriga frågor?
Nyckel till förrådet som vi har fått sätts ihop med taggen till Christinasalen. Dessa
förvaras i en nyckelgömma.
● Kristina gör 10st A2 affischer av vår samlingsaffisch och Eva beställer 20 st A3
affischer av densamma.
● Vi kommer att byta adress på hemsidan men gör det efter vårens föreställningar.
Riksteatern byter adresser för alla föreningar.
● Kristina börjar göra ett årshjul till i maj.
● Nolia erbjuder teater buffe även på föreställningen 30/3 Backbone.
● Thomas kollar om vi får gratisbiljetter till någon föreställning i Skellefteå.
Nästa möte den 26 februari.

Sekreterare Ann-Catrin Möller

Ordförande Vera Renberg

