Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 2020-09-08 kl 18:30
Lokal: Vardagsrummet och via Zoom
Närvarande: Stina Carlsson, Ann-Sofie Hartman Thelin, Vera Renberg, Eva Sonnenschein, Per-Erik
Sortti, Ann-Katrin Sämfors och Kristina Söderberg
Frånvarande: Thomas Andersson, Anette Christoffersson, Roger Lundstig
§ 27 Dagordning och mötesformalia
Genomgång av dagordning och mötesformalia.
§ 28 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll från styrelsemöte den 26 augusti.
§ 29 Ekonomirapport
Inga nya rapporter. Stina reviderar budget då Ronny Erikssons föreställning ”Greatest Hittills” är
flyttad till 2021.
§ 30 Höstens föreställningar och marknadsföring
Genomgång av rekommendationer från Riksteatern ”Trygga scenkonstbesök”. Riksteaterföreningen
kan ha särskild information på glasväggen vid entrén till Biblioteket. Föreningen köper in handsprit,
handskar och varningstejp (gulsvartrandig). Diskussion om logistik i foajén och Christinasalen.
Kassa placeras där Nolia hade receptionen, där sker scanning av biljetter och besökare informeras om
gällande riktlinjer och rekommendationer. Vera skriver ut bordspratare om att hålla avstånd. Vera
pratar med Ellinor om garderob. Ann-Katrin köper in handskar, handsprit och varningstejp. Kristina
ordnar Norrdans covid19-skylt till arrangörer. Vi släpper 50 biljetter till varje föreställning, numrerade
platser. I Tickster spärras rad ett och två och sedan varannan rad samt två platser mellan respektive
plats till försäljning. Samlingsannons publiceras i Piteå-Tidningen lördag den 19 september. Ansvarig
för föreställningar oktober-december bestäms vid nästa sammanträde.


19 september Kartan över oss 15:00
o Bjuda in testgrupp för provvandring nästa vecka
o Samling vid Kaleido innan, akt tre i Ateljén, ingång via glasdörr från Residensparken
o Reflexvästar har inte kommit än
o Vera köper något som vi kan bjuda deltagarna på



21 september ”It’s all to Beautiful” Teatertropos 19:00
o Eva undersöker om det går att marknadsföra ett evenemang som man inte har
skapat på Facebook. Alla delar evenemanget.
o Affischer - Stina har skickat det till allas respektive mail. Vera skriver ut 20 stycken
och lämnar på Vandrarhemmet.
o Ingen garderob bokad. Vera pratar med Ellinor



24 oktober ”Kejsaren av Portugalien” Västerbottensteatern 19:00 Kustkyrkan Jävre
o Kristina beställer affischer
o Vera lämnar påskrivna avtalet till pärmen



5 november ”Our house is on fire” Norrdans 19:00 Christinasalen
o Ändrar ungdomspris till 60 kr och ingen medlemsrabatt för ungdomsbiljetter



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



21 november ”Selmas samlade vrede” Västerbottensteatern 18:00 Kaleido



I december ”Aednan” Riksteatern 19:00 Christinasalen

§ 31 Ansvarspersoner
Kartan över oss - Funktionärer Vera, Eva, Per-Erik och Kristina
”It’s all to Beautiful” - Funktionärer Stina, Per-Erik, Thomas, Vera och Eva samling kl 18:00
Ansvarig för resterande föreställningar 2020 bestäms på nästa möte.
§ 32 Svar från Västerbottensteatern
Västerbottensteatern har ingen förändring av gage.
§ 33 Svar från Norrbottensteatern
Norrbottensteatern halverar gaget.
§ 34 Mötesdatum för hösten
Nästa möte är tisdag den 6 oktober 18:30, Vardagsrummet är upptaget. Stina skickar zoominbjudan,
de som vill är välkomna hem till Vera. Resterande mötesdatum 2020 bestäms eftersom.
§ 35 Greatest hittills 8 januari 2021
Föreningen har bokat Christinasalen. Riksteaterns halverade gage gäller enbart för 2020.
Föreställningen kostar 45 000. Styrelsen beslutar att tacka ja till föreställningen och skickar in
ansökan om bidrag via Piteå 400-årsjubilem.
§ 36 Övriga frågor
 Zoomlicens till föreningen – Vera undersöker och återkopplar på Messenger. Per-Erik
undersöker möjligheten att skapa Room på Messenger.
 Britt-Mari var här september – Styrelsen beslutar att tacka nej, vi vill ha ett annat datum.

__________________________________
Vera Renberg
Ordförande

__________________________________
Kristina Söderberg
Sekreterare vid mötet

