
 

Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings  styrelsemöte 200203 i lokalen Vardagsrummet 

Närvarande: Vera Renberg, Eva Sonnenschein, Ann-Catrin Möller, Anneli Qvarnström, 
Thomas Andersson,  
Frånvarande :Stina Carlsson, Roger Lundstig, Kristina Söderberg,  
 
 
§ 83Dagordning och mötesformalia 
Justerar lite i den utskickade dagordningen 
 
§ 84 Föregående protokoll 
Läses och godkänns. 
 
§ 85 Ekonomi.  
Vi har ingen ekonomisk rapport. 
 
§ 86 Vårens föreställningar 
Fauna Riksteatern Christinasalen 29/2 
 
Selma Västerbottensteatern Kaleido 31/3  
Frågor att lösa: Lokal för själva årsmötet, förplägnad, (genom Kaleido eller annat 
ställe t.ex ICA) tid för föreställning resp fika , möte. Affischer för Selma. 
 
Kartan över oss. Riksteatern 25/4. 
Vi diskuterar priset och känner att vi inte kan ta något när den som kommer själv 
måste ladda ner app och ha egna hörlurar. Startar kommer att vara på Kaleido 
och tiden är framflyttad till 15.00 den  
 
Sommarteater Popkvinnor  Norrbottensteatern. Föreslagna datum är 25/6, 30/6 
1-3/7  
Vi föreslår att den spelas nedanför Stadsberget,  Kristina får undersöka tillstånd. 
Den kommer att vara Gratis. Den 25/6 vill vi inte ha föreställningen men annars 
kvittar det och vi överlåter till dem att välja. 
 
Marknadsföring för terminen. Vi beställer inget programblad denna termin. Istället 
gör vi intensivare utdelning av flyers. Vi ökar annonseringen i Facebook för 
föreställningarna. 



 
Hösten 20 
Karl-Bertil Jonssons jul Norrbottensteatern klart till 20/11.Christinasalen 
 
Our house is on fire. Norrdans 5/11 Vi delar på lokalkostnader och biljettintäkter. 
De står för bärhjälp och scenmästare. 
 
§ 87 Rapport Regionstyrelsen 
Eva och Ann-Katrin har varit i Skellefteå på ett samtalsmöte om vad vi behöver 
och vill ha i föreningen.  
Regionen har beviljat 100%tjänst för regionens teaterkonsulent. 
Riksteater Norrbotten har graderats som institution av Region Norrbotten, inte 
som “vanlig förening.” Kanske blir det en stabilare tillvaro. 
 
§ 88 Rapport  
Kulturdialog 
Många deltagande föreningar. Föreningarna fick lyfta sina frågor mot kommunen. 
Kostnader för lokaler kom upp, bokningsproblem, tillgänglighet av alla möjliga 
lokaler(gympahallar).  
 
Lokaldialog ( ang Christinasalen, matsalen som danslokal och gamla foajen).  
Rapport från mötet som var informativt men där även diskussioner och förslag 
från oss och Pitesvänget lämnades kring in och utlastning, önskemål om 
cafémöjligheter. 
 
Skellefteå teaterförening. Tackat ja till överenskommelsen om Fauna. Vi 
fakturerar dem i efterskott. 
Vi skickar inbjudan till Boden och Luleå med samma förutsättningar.  
 
Regionalt årsmöte i Boden den 28-29/3. 
Eva och Vera åker.  
 
Arkivering vid Norrbottens minne som finns i Björkskatan Luleå och förvarar allt 
föreningsmaterial. Ansvariga för förvaringen är Norrbottensmuseeum. Nu är det 
dags att vi lämnar in material. Detta har varit vår tanke en lång tid. Eva åtar sig att 
föra material dit. 
 
§ 89 Planeringsdag  
9/2 13 – 17 
 

- Genomgång teknik 
- Piteå 400 år – ansökning 
- Priser på våra föreställningar 
- Årsmötesplanering och genomgång av stadgar och ändringar. 

 
§ 90 Övriga frågor 



Hallunda Scenkonstdagar.  Vera och Thomas representerar oss. 
 
Förrådet på Christinasalen är svår att hålla ordning i. Förrådet framför är så 
stökigt och därför kan vi inte ens öppna dörren. Thomas frågar Anders om vem 
som förvarar saker där. Tanken är att få rensa bort så att vi lättare kommer in i 
vårt förråd. 
 
 
 
 
Ordförande Vera Renberg.                      Sekreterare Ann-Catrin Möller.  
 
 
 
 


