Protokoll fört vid Piteå Riksteaterföreningen styrelsemöte 2019-09-02
Vardagsrummet kl.18.30
Närvarande Vera Renberg, Stina Carlsson,Kristina Söderberg, Eva Sonnenschein, Thomas
Andersson, Ann-Catrin Möller,
Frånvarande Anneli Qvarnström, Roger Lundstig
Adjungerad Ann-Katrin Sämfors
§ 25. Dagordning och mötesformalia
Vi arbetar efter utskickad dagordning och det anmäls några övriga frågor.
§ 26 Föregående protokoll, ”arbetsdagen”
Vi går genom de paragrafer vi hade protokollfört under Arbetsdagen i maj.
Utifrån vår Verksamhetsplan ska vi fokusera på:
Mål 1 ett blandat utbud av scenkonst & bra arrangemang
● Delta på utbudsdagar för Västerbottensteatern, Norrbottensteatern och andra lokala
producenter. (Förutom Riksteaterns utbud)
● Vi ska följa upp projekten halvårsvis för bra ekonomisk koll.
● Införa publiksamtal /intro vid alla föreställningar ca 10 minuter. Förslagsvis
18.40-18.50.
Mål 2 och 3 ökat antal besökare och ökad kännedom bland Piteåbor
● Utforma ett samarbets koncept som visar hur vi vill samarbeta med organisationer,
sponsorer. (Eva arbetar vidare)
Mål 4 öka medlemmarnas engagemang
● Införa en “visste du att” ruta i våra medlemsutskick där vi berättar om Riksteatern
som demokratisk förening och dess värdegrund på ett intressant sätt.
● Förmedla information på teaterkvällarna på ett överskådligt sätt om föreningen lokalt,
Riksföreningens syfte och medlemsskap. Typ en roll up med våra färger för
igenkänning. (Ann-Catrin arbetar vidare)
● Införa en digital omröstning bland medlemmarna inför planering och önskemål av
föreställningar.
§ 27 Ekonomi. Rapporter
De projektrapporter vi fått stämmer inte helt var för sig mot den totala resultatrapporten.
Stina återkopplar med Ola Edeblom för ett klargörande.
Vi har fått ett extra tillskott på 14 000kr från Kultur Park och fritid(tidigare har vi fått 25000 två
år i rad, 2018 och 2019).
§ 28 Rapport Regionstyrelsen
Inga möten har hållits. Helgen 8-9 september hålls höstupptakt.
§ 29 Höstens föreställningar. Ansvarsfördelning.

23/9 Hemma hos dig med Carl-Olov
Speeking partner under hela veckan - Thomas.
Stina gör ett pressmeddelande.
Eva lägger upp på Facebook.
Ann-Katrin Sämfors publiksamtal/intervju den 23/9.
Vera är ansvarig under kvällen 23/9.
4/10 Barnen Stina ansvarig. Thomas och någon fler måste komma.
26/10 O-Roligt Vera ansvarig, Thomas, Ann-Catrin, Eva, Stina
21/11 Proxy Eva,Ann-Catrin, Kristina,
22/11 OBS 18.00 Peter Pan Ann-Catrin ansvarig.
Vera och Eva kollar in lokalen i Rosvik och kollar om de har en scenmästare.
30/11 Bussresa, teaterresa till Luleå Nybergs Mekaniska verkstad
Om vi säljer minst 20 st biljetter a 300kr kommer detta att bli av. Biljettköp på Tickster senast
8 november.
Bussen kostar 3700kr , chaufför gratis (Stig Sjölund)
Eva lägger ut på tickster, webben och Facebook .
Samlingsaffisch är gjord med vår vanliga Design. Eva skickar till föreningsservice för tryck.
Vi satsar på A4 för läsbarhet.
§ 30 Medlemsbrev
Thomas gör ett utskick efter att vi fått granska. Vi kommunicerar första delen av höstens
program men även bussresan bör nämnas då vi har ett stoppdatum för biljettköp tre veckor
före spelkvällen.
§ 31 Nya webbplatsen
Roger tillfrågas om han kan lägga upp protokoll bland annat. Kristina frågar.
§ 32 Anbud Live.
Eva Sonnenschein och Ann-Katrin Sämfors åker.
21-22 september Västerbottensteatern utbudsdagar. Vera och Ann-Catrin intresserade att
åka. (Anmäler sig om datumet passar)
16-17 november Scenkonstdagar Luleå ingen inbjudan har kommit.
§ 33 Dans i Nords utbudsdag
4 september.
Ann-Katrin Sämfors deltar viss del av dagen.
§ 34 Övriga frågor
Västerbottensteatern vill göra en bussresa/teaterresa . Vi behöver endast lägga ut

information och göra marknadsföring. Bra deal som vi ställer upp på. De återkommer med
dag.
Norrbottensteatern vill göra en föreställning på sommaren nästa år. De återkommer till oss.
Vi , Eva och Vera gör en uppvaktning på Kultur Park och Fritid inför att Nolia flyttar. Vad
innebär det för oss. Vi behöver kunna ha en scenmästare vid våra föreställningar och det
finns andra krav som behöver presenteras och fastställas för bästa samarbete mellan
parterna.

Ordförande Vera Renberg.

Sekreterare Ann-Catrin Möller

