
 

 

Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 2020-03-09 kl 18:30 
Lokal: Vardagsrummet 

Närvarande: Thomas Andersson, Vera Renberg, Eva Sonnenschein, Ann-Katrin Sämfors, Kristina 
Söderberg, Anneli Qvarnström 
Frånvarande: Stina Carlsson, Roger Lundstig, Ann-Catrin Möller 

§ 91 Dagordning och mötesformalia 
Genomgång av dagordning och mötesformalia. 
 
§ 92 Föregående protokoll 
Genomgång av minnesanteckningar från arbetsdag den 9 februari 2020. 

§ 93 Ekonomi 
Inget nytt att tillföra. 
 
§ 94 Årsmötet 
Information från valberedningen inför årsmöte 2020. (Ordförande väljs på två år). 
 
Mötesfunktionärer: 

 Mötesordförande: Elisabeth Lindberg 
 Sekreterare: Ann-Catrin Möller 

 
Styrelseledamöter som har ett år kvar (Valda 2019 på två år): 

 Ordförande: Vera Renberg 
 Ledamöter: Stina Carlsson, Roger Lundstig, Eva Sonnenschein 

 
Val 2020 styrelseledamöter, väljs på två år: 

 Thomas Andersson omval tackat ja 
 Kristina Söderberg nyval som ordinarie tackat ja 
 Per-Erik Sortti nyval ordinarie tackat ja 

 
Ersättare, väljs på 2 år: 

 Anette Christoffersson nyval tackat ja 
 Ersättare vakant 

 
Revisorer, väljs på ett år: 

 Inga Johansson tackat ja 
 Åsa Ivarsdotter tackat ja 

  



Revisorsersättare, väljs på ett år: 
 Gunnel Sandlund tackat ja 
 Kenneth Holmlund tackat ja 

 
Valberedning beslutas på mötet. 
 
Genomgång av förslag till dagordning 
Kristina tar fram förteckning av medlemmar inför årsmötet samma dag och skriver ut handlingar till 
årsmötet, 5 exemplar. Kristina skickar kallelse till ny medlem. 
”Stadgeändring” efter ”Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen” och innan ”Fastställande av årsavgift för 
organisationer”. Fastställande av årsavgift för förening förslag 200 kr. 
 
Verksamhetsplan 2019-2021 och protokoll finns på hemsidan. 
 
Genomgång av förslag av verksamhetsberättelse, några justering görs. 
Vera skickar stadgar och dagordning till Kristina som publicerar det på hemsidan samt 
verksamhetsberättelse. Diskussion om volontärer, förfrågan görs vid specifik föreställning. 
 
Inget besked från Hanséns angående fika till årsmötet, Vera ringer Hanséns. 
 
Årsmötet kommer att hållas i Konsthallen då den andra lokalen måste riggas inför föreställningen. 
Det är Krokimålning i ateljén. Årsmötet börjar 17:30 styrelsen träffas 17:00. 
Thomas påbörjar biljettförsäljning kl 18:00, Thomas kontrollerar var datorväskan är. 
 
Vera köper gåva till Görel. 
 
Marknadsföring och biljettsläpp till Selma. 50 biljetter är släppta på Tickster och 2 biljetter är sålda. 
87 personer är intresserade på Facebookevenemanget. Efter 22 mars vet vi hur många som kommer 
på årsmötet och då kan vi se om vi ska släppa fler biljetter. Kaleido tar 130 personer. Beslut att 
släppa in 100 personer inklusive årsmötesdeltagarna. Eftersläpp som nyhet. 
 
Förslag till avtackning lördag den 25 april efter Kartan över oss. 
 
§ 95 Kartan över oss 
Kräver mycket ideellt arbete dagtid, måste framgå i beställningsunderlaget. Ska framföras till 
Riksteatern efter föreställning. Evenemanget tas bort från Tickster. 
 
§ 96 Sommarteater Popkvinnor 
Förfrågan om upplåtelse av allmän plats skickat till Polisen. Handläggning påbörjas inte förrän avgift 
är inbetald. Ola har meddelat att han ordnar det. 

 
§ 97 Höstens program 2020 

 18 september ”Greaste hittills” Ronny Eriksson 
 5 november ”Our house is on fire” Norrdans 
 20 november ”Karl-Bertil Jonssons jul” Norrbottensteatern 

 
Vi hade även önskat Aednan till hösten 2020 och Britt-Mari var här till våren 2021.  
Britt-Mari var här kommer att förlängas till hösten 2021, vi svarar att det är ok att ta den hösten 
2021. 
Västerbottensteatern vill sälja in Kejsaren av Portugallien, Vera kollar om vi kan få ett datum i 
oktober 2020. Förslag ”Cirkus by me” kvinnlig nycirkus. 



 
§ 98 Våren 2021 
”Fröken” en del ur Sara Lidmans Hjortronlandet Västanåteatern. Diskussion om att anordna den i 
Stridholms bygdegård och nyttja småplatsstöd. Thomas kontaktar Västanåteatern om pris, tidpunkt 
och scenkrav. 
 
§ 99 Rapport Regionstyrelsen? 
Ingen ny information, senaste styrelsemötet inställt. 
 
§ 100 Regionalt årsmöte. Frågor att lyfta? 
Protokoll saknas. 
 
§ 101 Arkivering. Hur gick det? 
Inlämnat och klart till föreningsarkiv på Björksgatan. 
 
§ 102 Övriga frågor? 

 Fauna - Tråkigt att Skellefteå inte kom. 
 Norrbottensteatern - Vill presentera program för våren 2021. Vera svarar att de kan skicka 

utbudet per mail men att vi gärna bjuds in till ombudsträff. 
 

 

__________________________________  __________________________________ 
Vera Renberg    Kristina Söderberg 
Ordförande    Sekreterare vid mötet 


