
 

 

Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 2020-06-01 kl 18:30 
Lokal: Vardagsrummet 

Närvarande: Thomas Andersson, Anette Christoffersson, Ann-Sofie Hartman Thelin, Vera Renberg, 
Eva Sonnenschein, Per-Erik Sortti, Ann-Katrin Sämfors och Kristina Söderberg 
 
Frånvarande: Stina Carlsson och Roger Lundstig 
 
§ 10 Dagordning och mötesformalia 

Genomgång av dagordning och mötesformalia. 
 

§ 11 Föregående protokoll 
 Genomgång av föregående protokoll från styrelsemöte den 11 maj. 

 
§ 12 Ekonomi 

Ingen i styrelsen är kassör utan det hanteras via ett avtal med Piteå folketshusförening som 
sköter den ekonomiska administrationen. Ola Edeblom Piteå Folketshusförening är adjungerad 
kassör, Stina är ekonomiansvarig och stämmer av med Ola. 
 

§ 13 Introduktion av nya styrelsemedlemmar 
Genomgång av föreningsarbetet, verksamhetsplan, hemsidan och intranätet. Biljettförsäljning 
sker via Tickster, Turistcenter är Ticksterombud och kan sälja biljetter till de som inte vill köpa 
via nätet. Eva och Stina är administratörer på Facebook men tar gärna emot fler 
intresseanmälningar. Diskussion om uppstart av instagramkonto. Gemensam mailadress 
piteateaterforening@gmail.com 
 

§ 14 Föreställningen Greatest hittills? 
Skulle ha spelats i Piteå den 18 september men premiären är förskjuten på grund av 
Coronapandemin, turnéstart den 1 oktober. Riksteatern försöker kompensera de förlorade 
föreställningarna under januari-februari 2021. Förslag från teaterföreningen är 8-9 januari, 
därefter är Christinasalen bokad av Piterevyn.  Väntar på återkoppling från Anneli Lundmark. 
Möjlighet att söka jubileumspengar ”Piteå 400 år”. 
 

§ 15 Bestämma priser för höstens föreställningar 
 24 oktober ”Kejsaren av Portugalien” Västerbottensteatern 

Biljettpris 150 kr, medlem 100 kr, ungdom 75 kr, ungdom medlem 25 kr  
 5 november ”Our house is on fire” Norrdans 

Biljettpris 170 kr, medlem 120 kr, ungdom 85 kr, ungdom medlem 35 kr 
 20 november ”Karl-Bertil Jonssons jul” Norrbottensteatern 

Biljettpris 250 kr, medlem 200 kr, ungdom 100 kr, ungdom medlem 50 kr 
 



 21 november ”Selmas samlade vrede” Västerbottensteatern 
Gratis för medlemmar 
Biljettpris 150 kr, ungdom 75 kr 

 I december ”Aednan” Riksteatern 
Biljettpris 250 kr, medlem 200 kr, ungdom 125 kr, ungdom medlem 75 kr 

 
§ 16 Bestämma datum för höstens styrelsemöten 

Nästa styrelsemöte är onsdag den 26 augusti 18:30. På mötet bestäms datum för hösten 2020. 
 

§ 17 Bestämma datum för gemensam middag och avtackning av avgående styrelsemedlemmar 
och välkomnade av nytillkomna 
Fredag den 26 juni, Vera bokar och meddelar Ann-Catrin och Anneli. 
 

§ 18 Övriga frågor? 
 

 Vice ordförande 
Eva Sonnenschein väljs till vice ordförande. 

 Kartan över oss 
Nytt datum för ”Kartan över oss” 19 september kl 15:00. Testversion ska finnas tillgänglig och 
den som guidar och är ”fjärrkontrollen” måste ha en Iphone. De som kan testgår den fredag 
den 5 juni kl 15:00 samling vid Kaleido. 
 

 
 
 
 

 

__________________________________  __________________________________ 
Vera Renberg    Kristina Söderberg 
Ordförande    Sekreterare vid mötet 


