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Hans Eriksson och Mats Ponten från Norrbottensteatern kommer för att informera om 
teaterns turneutbud. Efter informationen startar styrelsemötet. 
 
Närvarande: Vera Renberg, Eva Sonnenschein, Kristina Söderberg, Ann-Catrin Möller, 
Thomas Andersson 
Frånvarande :Anneli Qvarnström, Roger Lundstig, Stina Carlsson 
Adjungerad: Ann-Katrin Sämfors 
 
§59 Dagordning och mötesformalia 
Vera öppnar mötet .  
§60 Föregående protokoll 
Godkänns  
§61 Ekonomi.  
Vi har ungefär 130000 kr för att boka föreställningar för hösten 2020. Inför önskemål för 
2021 får vi nya pengar. 
  
§62 Val av kommande föreställningar. 
Vi har en genomgående diskussion utifrån ekonomi, verksamhets plan och 
medlemsönskemål innan vi bestämmer att önska föreställningar från Riksteatern. Vi vet att vi 
inte alltid får vårt önskemål fullt ut. 
 
Vi önskar för hösten 2020 från Riksteatern  
Aednan  23000kr  
Greatest hittills Ronny Eriksson  45000kr. 
 
Från Norrbottensteatern är vi intresserad av 
Karl-Bertil Jonssons julafton. 25000 kr. 
Musikalisk sommarteater 15000- tänkt att samarbeta med Typ Svensbylinden. 
 
 
Våren 2021 från Riksteatern 
Britt-Marie var här 42000 kr 
Den förbjudna kärleken 45000kr 
Out of chaos 65000kr. 
 



  
§63 Rapport föreställningarna Proxy och Peter Pan 
Synd att vi inte visste att de startade 18.45 i foajén med Proxy. Den delen var riktigt bra.  
Vi gillade inte riktigt föreställningen. Det var lite dans för pengarna. 
Liten publik.17 
 
Peter Pan 
Fantastisk teater.  
Bra samarbete mellan oss, Rosvik och Tyst teater. 
Ca 50 personer. 
 
§64 Rapport Regionstyrelsen 
Ann-Katrin skickar ut protokoll när det blir klart. 
  
§65 Rapport Scenkonstdagarna 
Bra dagar i Luleå. Charlotte Lindberg som moderator var fantastisk. 
Det utbud som visades var inte något som stack ut, som vi önskar arrangera. 
Ev en musikberättelse  “Fröken” ( men det är nog Piteå musikförening som bör göra den.) 
 
 §66 Bussresan 
23 biljetter sålda  
Vi i styrelsen samlas 17.15 utanför Biblioteket, bokbussparkeringen. 
 
§67 Underlag till  samtal med Kultur park och Fritid angående lokaler 
Eva och Vera har gjort en bra skrivelse med våra krav och funderingar kring lokalfrågan när 
Nolia lämnar ansvaret för Christinasalen och Kultur Park och Fritid. De bokar tid för 
överlämnande av skrivelsen. 
  
§68 Datum för vårens styrelsemöten + planeringsdag 
 
13/1 2020  
3/2 
9/3 
6/4 
11/5 
 
Planeringsdag 9/2 tid och plats bestäms senare. 
Årsmöte 30/3 
 
  
§69 Övriga frågor 
Pengar från jubileumspotten för firandet av Piteå 400 år.  
Vi tar del av riktlinjer för sökandet. Vi funderar vidare om vi kan söka för något arrangemang. 
Vi tar upp det på vårens planeringsdag. 
 



Angående vårens evenemang Kartan över oss Ann-Catrin tar kontakt med museet för 
samarbete. 
 
Mötet avslutas. 
 
 
 
Ordförande Vera Renberg                             Sekreterare Ann-Catrin Möller 
 


