
 

 

Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings  styrelsemöte 191104 i lokalen Vardagsrummet 

Närvarande Vera Renberg, Kristina Söderberg, Eva Sonnenschein, Thomas Andersson, 

Ann-Catrin Möller 

Frånvarande Anneli Qvarnström, Roger Lundstig, Stina Carlsson 

Inbjuden Anneli Lundmark 

§ 47 Dagordning och mötesformalia 

Dagordningen godkänns 

§ 48 Föregående protokoll 

Vi justerar föregående protokoll 

§ 49 Anneli Lundmark informerar och informeras kring val av repertoar 20/21 samt annat. 

Projektet från Riksteatern kring marknadsföring med Karolina Eklund har legat på is pga 

sjukdom. Inget är klart än om det blir en fortsättning. 

Sammanfattning av  Annelis information kring repertoaren: 

Ht 20 

Play 3.0 och Slick vill gärna Strömbackaskolan gärna ha. Slick kommer inte att gå på 

Strömbacka, fel scen mått 

Aednan kan vi köpa för 9000 kr till gymnasiet om vi tar en föreställning på kvällen. 

Bygdens söner kan spelas som rumsföreställning. ( Vi har inte några sådana bra alternativ). 

Chefen en av skådisarna från presentationen är utbytt 

The Quest engelska tal 

Bröllopstårtan baseras på sann berättelse 



Taha spelas på arabiska och engelska 

Ravinen ev kommer  känd skådespelare att spela 

Amir Nizar Zuabi känd regissör, kontrakterad för Riksteatern står bakom Ravinen och Taha 

Greatest hittills Ronny Eriksson differentierad gage 

Romeo och Julia Tyst teater 

Höstsonaten nyskapande, inga mansroller  

Slick Dragking dans/preformance Sofia Söderberg Kan anlitas som DJ i samband med 

föreställningen för t.ex Pridefestival. 

Play 3.0 nycirkus digital teknik kolla film på scenkonstportalen. Föreläsning eller workshop 

går att boka går bra på gymnasiet. Kan spelas på golvnivå i t.ex Strömbacka aulan.  

Kurage om aidsepedemin spelad teater. 

Vt 21 

Britt-Marie var här komedi, kändis som kan dra publik. Bör göras i samarbete fyrkanten för 

att det är många som visat intresse. 

Änkan spelad teater. Stora familjehemligheter. Komedi 

Medea grekiskt drama Stark pjäs, musik på scenen. 

Tre systrar fri tolkning på vad som händer sedan i Tjechovs mästerverk. 

Innan jorden blev rund. Asagudarna återkomstfrån Humor, musik,  

Rickard Söderberg Musik, berättande. 

Varsel om arbetsmarknaden. Kända skådisar, översättare Jason”Timbuktu” Diakite’. 

Rekommenderas trots tråkigt namn på föreställningen. 

I själva verket dans 

Sådan far små scener, komedie rolig 

Out of Chaos nycirkus 

O Agora Que Demora -En stund som dröjer. Kräver Black Box , om flyktingströmmar. Film 

och teater 

Rampfeber tyst teater 

Room X konstupplevelse av dans 



Projekt :Mamma Monolog, spänner över tre generationer. Stark berättelse. Musik 

cafe’sittning./Liten scen. Interaktiv, två timmar. Fika under tiden. Skulle passa till 

årsmöte.(eller är det för lång tid?) 

Vi berättar lite om våra tankar kring val som vi ska göra utifrån den verksamhetsplan vi har. 

§ 50 Dialog inför val av föreställningar 

Styrelsen förbereder sig till nästa möte utifrån presentationerna i Repertoar 20/21 samt 

information ovan.  

Vi skickar ut en förfrågan till medlemmarna som får rösta och visa sina önskemål. 

Omröstning enligt Evas förberedda enkät fram till den 17/11. Önskemål till Riksteatern görs 

klart 25/11. 

 § 51 Ekonomi.  

Underlag från Stina som tas i beaktande när vi fattar beslut om önskemål av föreställningar. 

Dessa beräkningar ger oss ungefär 130 000kr att köpa in för hösten 2020. Sen kommer nya 

pengar. 

§ 52 Rapport regionstyrelsen 

Inget att rapportera 

§ 53 Höstens Föreställningar hur har det gått? 

Vi har ständigt strul med kortläsaren. Vi beslutar att köpa in ett Sim-kort till vår iPad.  

Hemma hos dig med Carl-Olof Berg Något delade meningar i styrelsen om evenemanget.  

O-Roligt -vi hade en bra, ny publik. 

Bussresa till Nybergs Mekaniska verkstad just nu 11 biljetter sålda.  

§ 54 Samarbete med Dans i Nord efter våren 2020 

Vi beslutar att inte fortsätta samarbete kring dans abonnemang med Dans i Nord. Vi 

marginaliserats i samarbetet. Vera meddelar detta. 

§ 55 Norrdans våren 2020 

Vi beslutar att inte ta någon föreställning från Norrdans under våren 2020. 

§ 56 priser för våren 2020 

Fauna 29/2 250 kr ordinarie pris. 

Manchild 30/3 (årsmöte) 170kr ordinarie. 



Karta över oss 25/4 premiär. 150 ordinarie. Detta är en annorlunda föreställning som vibör 

samarbeta med Museet om. De är etablerade inom stadsvandringar och kan hjälpa oss att 

dra publik. Förberedelserna inför “ föreställningen”. bör starta omgående efter nästa möte.  

§ 57 Övriga Frågor 

Vi ska ha en planeringsdag på våren. Datum för den ej klart. 

Vera har gjort ett utkast på brev till Kultur Park och Fritid ang frågor och funderingar 

kring övertagandet av framförallt bokningar av lokaler. Vi ska läsa och ge feedback. 

Vi skickar tre deltagare till Scenkonstdagarna i Luleå. Eva och Anneli hela helgen. Thomas 

en dag. 

§ 58 Nästa möte 

25/11 18.30 ? Ann-Catrin tar fika. 

 

 

 

 

Ordförande Vera Renberg.                             Sekreterare Ann-Catrin Möller 

 
 
 
 
 

 


