Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 2020-08-26 kl 18:30
Lokal: Vardagsrummet och via Zoom
Närvarande: Thomas Andersson, Stina Carlsson, Anette Christoffersson, Ann-Sofie Hartman Thelin,
Vera Renberg, Eva Sonnenschein, Per-Erik Sortti, Ann-Katrin Sämfors och Kristina Söderberg
Frånvarande: Roger Lundstig
§ 19 Dagordning och mötesformalia
Genomgång av dagordning och mötesformalia.
§ 20 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll från styrelsemöte den 1 juni.
§ 21 Ekonomirapport
Inga nya rapporter. Meddelande från Kultur, park och fritid att det inte kommer vara någon
förändring avseende bidrag under 2020.
§ 22 Höstens föreställningar
Information om höstens riksteaterturnéer, finns i sin helhet i mailen piteateaterforening@gmail.com.
Restriktioner om 50 personer i publiken gäller fortsatt, omfattar inte ensemble och funktionärer.
Riksteatern håller på att ta fram en checklista för att ha säkra föreställningar utifrån covid-19
restriktioner. Eftersom reserestriktioner är borttagna så måste gage ändå betalas om teaterförening
vill ställa in föreställning. Riksteatern har beslutat att sänka gage med 50-60 %. Riksteaterns
fribiljetter utgår. Mer information kommer under nästa vecka.
Eva har lagt upp evenemang i Tickster men inte publicerat dem.


19 september Kartan över oss 15:00
o Teaterföreningen testgår den på söndag den 30 augusti kl 13:00
 Telefon och egna hörlurar behövs
o Max 20 personer
o En funktionär per deltagare
o Samling vid Kaleido innan
o Samling efteråt i Kaledio för samtal?
o Biljett via Tickster?
o Koder har inte levererats än
o Inga fysiska affischer beställs enbart marknadsförening via sociala medier
o Marknadsföra vårt program för PRO – tipsa om denna föreställning för respektive
förening



21 september ”It’s all to Beautiful” Teatertropos 19:00
o Samarrangemang Piteå riksteaterförening, RFSL och Rättighetscentrum
o Gratisföreställning
o Teaterföreningen hjälper till med insläpp och annat kringarrangemang
o Längre insläppstid
o Arrangemanget finns på Facebook inte Tickster, Facebook arrangemang med
anmälan, QR-kod på affischer
o Rättighetscentrum ordnar marknadsföringsmaterial som vi hjälper till att sprida
o Vad gör vi om det kommer för många? Vi förutsätter att de som anmält kommer och
ingen annan. Fråga vid insläpp – har ni anmält er annars får de vänta till sist. Det
brukar inte komma oanmälda. Skolföreställning på dagen.



24 oktober ”Kejsaren av Portugalien” Västerbottensteatern 19:00 Kustkyrkan Jävre
o Kristina kollar med PRO om arrangemanget och bänkar- eller stolsplacering
o Vera kontaktar Västerbottensteatern
o Kristna kollar om det påskrivna avtalet finns i pärmen



5 november ”Our house is on fire” Norrdans 19:00 Christinasalen
o Säkerhetspaket – affisch håll avstånd
o Eva svarar Norrdans på brevet och fråga om marknadsföringsmaterial - skickas till
Piteå Folketshusförening, Storgatan 3, 94131 PITEÅ
o Numrerade platser



20 november ”Karl-Bertil Jonssons jul” Norrbottensteatern 19:00 Christinasalen
o Vera kontaktar Norrbottensteatern



21 november ”Selmas samlade vrede” Västerbottensteatern 18:00 Kaleido
o Gratis för medlemmar – bör läggas ut som biljetter
o Biljettpris 150 kr, ungdom 75 kr



I december ”Aednan” Riksteatern 19:00 Christinasalen
o Biljettpris 250 kr, medlem 200 kr, ungdom 125 kr, ungdom medlem 75 kr

§ 23 Marknadsföring
Fundera på information vid marknadsföring ”Vi kör, du vågar”. Facebook, samlingsflyers, affischer
från Riksteatern. Eva fixar samlingsaffisch, Vera kollar om vi fått bild från Västerbottensteatern
Stina skickar bild till Eva ”It’s all to Beautiful”. Spärra varannan plats i Tickster så får de i samma
sällskap flytta ihop. Nya riktlinjer kommer nästa onsdag, avvakta alla arrangemang förutom Jävre och
Kartan över oss. Vi släpper biljetter nästa onsdag. Kristina kollar om det går att beställa Kartan över
oss utan datum och avvakta med att beställa affischer till Adenan. Kristina ordnar arrangemang i
evenemangskalendern efter publicering på Tickster. Pressträff – Stina kontaktar Anders Sandlund PT
och ordnar ett pressmeddelande per föreställning. Om man gör ett pressmeddelande brukar
gratistidningen publicera det rakt av.
§ 24 Datum för höstens styrelsemöten
 Tisdag den 8 september 18:30
 Tisdag den 6 oktober 18:30
Vera kollar om vardagsrummet är ledigt. Ansvar för föreställningar bestäms på nästa styrelsemöte
och övrig mötesdatum.

§ 25 Frågor och tankar sedan sist och framåt…
 Hemsida – Vore bra om det fanns en app, skicka ett förslag till riksteatern
 Instagram – Piteå riksteaterförening skulle behöva utveckla den delen via facebook, Annette
tittar på hur det ser ut
 Fler administratörer på Facebook – Eva kan lägga till fler personer som administratörer
Vera gör förslag till ny checklista för ansvarig vid föreställning, två ansvariga vid varje föreställning.
Det finns kanske ett behov av en salongsansvarig nu under covid-19.

§ 26 Övriga frågor
 Medlemsbrev – Thomas skriver utkast till nyhetsbrev och skickar ut för granskning och sedan
till Kristina som skickar ut det (har beställt typsnitt enligt Riksteaterns grafiska profil).
 Synpunkter från nya medlemmar i styrelsen? – logga in i intranätet och lägg till adress
annars får man inte material. Kontakta Eva om man glömt inloggningsuppgifter.
 Anbud live – det blir digitalt torsdag 1 oktober och kommer finns tillgängligt därefter. Utbud
kommer ut i scenkonstportalen och i broschyr. Ska vi se den tillsammans? AW en
fredagkväll?
o Söndag den 4 oktober – digitalt chatrum, ska ha sett förinspelad presentation
 Repertoarsnack Anna och Anneli titta 22 oktober 18:00 i Fyrkanten

__________________________________
Vera Renberg
Ordförande

__________________________________
Kristina Söderberg
Sekreterare vid mötet

