Protokoll fört vid Piteå riksteaterföreningens styrelsemöte 2019-10-07
Vardagsrummet kl.18.30
Närvarande: Anneli Qvarnström, Eva Sonnenschein, Thomas Andersson, Kristina Söderberg
Frånvarande: Ann-Catrin Möller, Roger Lundstig, Stina Carlsson, Ann-Katrin Sämfors
§ 35 Dagordning och mötesformalia
Godkännande av dagordning och några övriga frågor anmäls.
§ 36 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll. Reflektion från genomförda föreställning. Några besökare på
Barnen påtalade att det inte gick att köpa biljetter på Turistcenter. Eva har varit i kontakt med
Turistcenter och de har haft problem med att sälja biljetter men nu ska det vara löst. Roger kan lägga
upp protokollen på hemsidan om Ann-Catrin skickar till dem till honom.
§ 37 Ekonomi - Rapporter
Inga ekonomiska rapporter.
§ 38 Rapport Regionstyrelsen
Höstupptakt den 8-9 september med visionära idéer. Eva deltog den 8 september.
§ 39 Rapport från Västerbottensteaterns arrangörsdagar
Thomas och Ann-Catrin närvarade vid Västerbottensteaterns arrangörsdag den 21 september.
Västerbottensteatern firar 40 år 2020 och kommer att göra klassiker:
 Kejsaren av Portugallien (hösten 2020)
 Romeo och Julia musikal (sommarteater 2020-2021)
 Tre systrar i clownversion (Våren 2020)
Samma turnépris som i Västerbotten.
§ 40 Rapport från Anbud Live
Ann-Katrin och Eva närvarade vid Anbud Live 5-6 oktober och hade ett par bra dagar. Många kända
namn och föreställningar samt föreställningar för små scener. Genomgång av utbud i katalogen. Eva
gör ett underlag för utskick till medlemmarna för medlemsval av föreställning.
§ 41 Scenkonstdagarna i Luleå 16-17 november
Var och en anmäler sig själv, sista anmälningsdag är den 11 oktober 2019. Samåkning ordnas via
Messenger eller på nästa styrelsemöte. Föreningen står för anmälningsavgiften, eventuellt hotell
bekostas privat.
§ 42 Höstens föreställningar. Hur gick det med de två första? Kommande - Frågor? Behov?
Hemma hos dig med Carl-Olof, oklarheter kring förväntningar på föreningens åtaganden.
Barnen
Teknikstrul med ej uppdaterad programvara och bristande internetuppkoppling till
Ipaden
26/10 ORoligt Vera ansvarig, Thomas, Ann-Catrin, Eva, Stina närvarar också.
Åtta biljetter är sålda måste marknadsföra den hårdare.
21/11 Proxy Eva ansvarig, Ann-Catrin, Kristina närvarar också. Liselott Berggren håller i försnack.
22/11 Peter Pan Ann-Catrin ansvarig, Thomas, Eva, Anneli närvarar också.
Eva och Ann-Catrin har besökt lokalen. Lokal bärhjälp är anlitad. Rosviks byaförening säljer fika. I
lokalhyran ingår scenmästare och städning. Ansvarig kontaktar teckenspråksförening och informerar
om föreställningen.

§ 43 ”Små scener” Böle 9 oktober
När prinsen kom till byn spelas i Böle på onsdag. En fri tolkning av Torgny Lindgrens berättelse I
Brokiga blads vatten. Av och med Gunnar Eklund, i regi av Bobo Lundén. Har erhållit småscenstöd via
Anna Björk.
§ 44 Bussresan
30 november teaterresa till Luleå, Nybergs Mekaniska verkstad. Bussen kostar 3 700 kr, Stig Sjölund
kör gratis. Biljettköp på Tickster senast 8 november. Utlagt på Tickster och Facebook inte på webben
än. Anneli är ansvarig för bussresa. Styrelsen betalar sina egna biljetter. Affischer finns på
Vandrarhemmet.
§ 45 Planering inför nya val av föreställningar
Sista beställningsdag är den 1 december 2019. Diskussion om val av föreställning och ekonomi på
nästa styrelsemöte den 4 november för slutligt beslut på styrelsemötet den 25 november.
§ 46 Övriga frågor
- Förslag från medlem
Förslag från medlem om att ta hit Mattias Enn igen. Vera får till uppgift att undersöka saken
vidare för diskussion på mötet den 4 november.
- Roknäs byaförening
Förfrågan angående småplatsstöd från Roknäs byaförening, Anneli återkommer.
- Vakans i styrelsen
Thomas och Ann-Catrin har pratat med Fanny Larsson Auna som eventuell ny styrelseledamot.
Thomas bjuder in Fanny till nästa styrelsemöte.
- Föreställningar med få förköp
Diskussion om det ska satsas på färre föreställningar och mer på reklam och marknadsföring.
- Medlemsbrev
Vid nästa utskick av medlemsbrev bör det testas att göras som en html-sida.
- Dans i Nord
Diskutera kommande samarbete med Dans i nord på nästa styrelsemöte.
- Norrdans våren 2020
Norrdans planerar för en offentlig föreställning IN SERVICE av Keren Levi - Israelisk koreograf
boende i Amsterdam - i Piteå, Christinasalen den 2 april 2020. De undrar om det skulle vara
intressant med ett samarrangemang enligt tidigare modell. Beslut på nästa styrelsemöte.
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