
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförening 190409 del 2 
Hemma hos Vera 19.00 
 
Närvarande:Vera Renberg, Eva Sonnenschein, Kristina Söderberg, Ann-Catrin Möller, 
Thomas Andersson,Anneli Qvarnström, 
Frånvarande: Roger Lundstig, Stina Carlsson och Karolina Kowalska(som just blivit invald) 
 
Adjungerad: Ann-Katrin Sämfors 
 
Vi fortsätter mötet som delats upp i två delar. 
 
4. Föregående protokoll 
 
Vi går genom förra protokollet och skriver under. 
Vi beslutar att i protokollen ha en punkt som heter Att göra. 
 
5. Ekonomi. 
Ingen rapport  
6. Frågor från Årsmöten? Det lokala och det regionala. 
 
Val styrelseledamot klart 
Valberedning Vera frågar en påtänkt kandidat. 
Uppskattning av tid vi lägger ner på föreningen. Anneli gör en mall/schema som vi sedan 
fyller i.  
 
Samarbete mellan Norrbottens föreningar och Byske 
 
Rörig utbildning på Regionala årsmöteshelgen. Men efter sista föreställningen ska vi övergå 
till nya hemsidan. Riksteatern gör grunden. Vi lägger ut höstens program med biljett länkar. 
Kristina, Eva, Thomas och sen tillfrågas Roger om att ta tag i detta. 
 
7. Rapport Regionstyrelsen Ann-Katrin Sämfors? 
Inget möte har varit ännu efter årsmötet 
  
8. Föreställningen Märgben 24 april 
Anneli, Vera, Thomas ansvarar. 
 
9. Samarbete kring dansabonemang med Dans i Nord säsongen 19-20 
Proxy 21/11 2019 
Fauna nycirkus 29/2 2020 
Dessa två föreställningar kan bli aktuella att samarbeta kring. 
Vi ska klargöra för Dans i Nord att vi själva ska föra förhandlingar med arrangörer utan 
inblandning av dem. 
  
10. Arrangemang genom Riksteatern 
Hösten 2019 



Barnen 4/10 
Karl-Olov hemma hos dig v39  Kaleido måndag 23/9 
21/11 Proxy 
22/11 Peter Pan ev. Förhandlingar pågår. 
Våren 2020 
Fauna  29/2 
Manchild 30/3 (årsmöte) 
Karta över oss  25/4 
 
11. Gemensam planeringsdag 11 maj.  
Program? 
Verksamhetsplan, hemsidan,  
Lunch före. 12-18 
 
 12. Kongressen 24 – 26 maj 
Eva Sonnenschein, vårt ombud och Ann-Katrin Sämfors, observatör, åker. 
  
13. Gemensam middag 
Avtackning av Sanna och tack till oss. Ev. 3 maj 
 
14. Att göra 

● Kontakta ansvarig för Dansabonemang, Dans i Nord för att få de pengar vi ska ha 
från samarbetet. Vera kontaktar. 

● Fakturera Norrdans vid förlust när vi samarbetar. 
● Starta upp Nya hemsidan i samband med biljettsläpp. 
● Köpa gåvobrev för höstens föreställningar. 
● Thomas tar kontakt med Charlotte Lindmark. 
● Thomas kontaktar Musikhögskolan för att höra förutsättningarna att hyra aulan där 

för föreställningar. 
  
15. Övriga frågor 
Karl-Einar  Häckner vill komma i December. Vi beslutar att inte ta den föreställningen. 
Tidningen nyinflyttad vill att vi annonserar för 1500kr. Vi tar inte erbjudandet detta år.  
Charlotte Lindmark har en föreställning som vi ska försöka titta på och ev beställa. 
 
 
 
 
Ordförande Vera Renberg.                   Sekreterare Ann-Catrin Möller 
 
 


