Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 200113 i lokalen Vardagsrummet
Närvarande: Vera Renberg, Eva Sonnenschein, Kristina Söderberg, Ann-Catrin Möller,
Thomas Andersson, Stina Carlsson
Frånvarande :Anneli Qvarnström, Roger Lundstig,
Adjungerad: Ann-Katrin Sämfors
§69 Dagordning och mötesformalia
Vi arbetar efter den dagordning som Vera presenterar. Kristina aviserar att hon ska gå
tidigare.
§70 Föregående protokoll
Protokollet läses upp och några punkter kommenteras i denna paragraf.
20/11 kan vi få Karl-Bertil Jonssons Julafton. Vi tar den och Eva bokar lokal Christinasalen.
Musikalisk Sommarteater fr Norrbottensteatern ska vi jobba vidare med. Vi tänker oss en
gratisföreställning vid kanalen i Piteå.
§71 Ekonomi
Vi har gått 42 000kr plus under 2019. Däremot får Stina uppdrag att kontakta Ola Edeblom
med några frågor.
§72 Tickster- Rutiner och kontaktperson
Eva som är den som tidigare haft kontakt tar kontakt med dem och blir vår kontaktperson.
§73 Vårens föreställningar
Fauna Ann-Catrin ansvarar men behöver hjälp av flera.
Kartan över oss Eva ansvarar
Manchild -inställd vår årsmötes föreställning.
Förslag på nya alternativ,
Bygdegårdsföreställningen Musikalisk roadtrip från Norrbottensteatern
Min mamma Sally -teater Scratch.
Västerbottensteatern Selmas samlade vrede.
Vera undersöker dessa vidare och vi håller kontakt på messenger.
§74 Regionstyrelsen

Ska träffas snart. Inga nya protokoll.
Ska lämna förslag till Riksteatern om vad vi vill ha hjälp med.
Vi föreslår att Teateraffischer får bättre innehåll om texten är mer informationsrik.
§75 Rapport från mötet med Kultur Park och Fritid
De har tacksamt tagit emot den skrivelse vi gjort. Det kommer att rustas i Christinasalens
entré som flyttas till den gamla goda entrén. Även matsalen mittemot ska byggas om och
kanske kan användas av oss som rumslig scen.
§76 Inbjudan till dialog
Piteå kommun vill att vi kommer på dialog om hur kulturen bidrar till Piteås utveckling.
200121 och 200122 kl 18.30 -20.00 föreningen anmäler sina representanter senast 17
januari till Anette.christoffersson@pitea.se
§77 Skellefteå teaterförening
Vill ha rabatt på Fauna.
Vi beslutar att de får köpa biljetter för 150kr men ingen scenkonstrabatt. Vi fakturerar dem
efter så att de kan sälja biljetterna som paket med bussbiljett direkt via tickster. Vi har
blockerat 50 biljetter och de får meddela en vecka innan föreställningen det exakta antalet
sålda biljetter.
§78 Planeringsdagen
9/2 kl 13 -17 Vardagsrummet.
Vi ägnar en del av tiden till att Träna på vår teknik.
Thomas köper in fika för träffen.
§79 Registrering av publikuppgifter
Vi har inte registrerat publikuppgifter på intranätet för alla våra föreställningar.
Stina försöker fylla i det som saknas.
§80 Nytt medlemsmaterial
Vi har fått nytt medlemsmaterial eftersom medlemsavgiften har höjts.
§81 Regionalt årsmöte
Hålls i Boden den 28-29 mars. Ann-Katrin Sämfors som är med i styrelsen åker dit men vem
representerar oss. Vi har redan anmält två deltagare. Anmäl intresse på messenger
§82 Scenkonstdagar i Hallunda 30-31 maj
Tomas och Vera är intresserade.
§82 Övriga frågor
Vi har inga frågor att ta upp. Mötet avslutas.

Ordförande Vera Renberg.

Sekreterare Ann-Catrin Möller

