
 

Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 2020-10-06 kl 18:30 
Lokal: Veras kök och via Zoom 

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

§ 38 Föregående protokoll 
Genomgång av föregående protokoll från styrelsemöte den 8 september. 

§ 39 Ekonomirapport 
Stina har uppdaterat budgeten med de nya kostnaderna och att ”Greatest Hittills” blir under 2021, se 
utskick från Stina. Småplatsstöd utgår till ”Kejsarn av Portugallien”. Som det ser ut kommer det bli ett 
positivt resultat för 2020. 
 
§ 40 Höstens föreställningar 
Hur blir det med publiken – besked kommer den 8 oktober och den 15 oktober kommer beslutet att 
börja gälla. Diskussion om hur föreningen ska hantera det om fler än 50 personer tillåts. Är kanske 
främst Karl-Bertil och Aednan där det blir aktuellt. Utifrån smittskyddsreglerna kan 115 personer 
tillåtatas i Christinasalen på varannan rad och varannan plats förutsatt att fler än 50 personer tillåts. 
Eva undersöker vad som är möjligt Tickster om man vill gå i sällskap. Inga fribiljetter till gäst men 
valberedning och revisorer har fortsatt rätt till fribiljetter. Finns det platser över kan man få möjlighet 
att ta med en gäst. Affischering i Gallerian står vid rulltrappan. 
 

 19 september Kartan över oss 15:00 
o Thomas, Eva, Per-Erik och Kristina närvarade och tekniken fungerade bra. Per-Erik 

testade om man kunde nå kontrollerna från bil och det fungerade bra ur 
tillgänglighetssynpunkt. 

o Nya tillfällen 
 Ljusfest i november? Vera kontrollerar datum 
 Kan ordna fler tillfällen under 2021 för att fira Piteå 400 år 

 
 21 september ”It’s all to Beautiful” Teatertropos 19:00 

o 24 anmälda och cirka 18 som kom. Bra föreställning och tema.  
 

 24 oktober ”Kejsarn av Portugallien” Västerbottensteatern 19:00 Kustkyrkan Jävre 
o Ansvar Kristina, Thomas, Eva samling 18:00 
o Teknikväskan, beachflagga, Rollup, handskar, handsprit och tejp är i förrådet 
o PRO kan ansöka stöd hos ABF och kommer att sälja fikabiljetter 



 
 5 november ”Our house is on fire” Norrdans 19:00 Christinasalen 

o 2 representanter på plats Ann-Sofie, Vera, Eva 
o 30 biljetter sålda till en grupp i Skellefteå 
o Inga biljetter sålda via Tickster 
o Affischer – Kristina beställer 

 
 20 november ”Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton” Norrbottensteatern 19:00 

Christinasalen 
o Ansvar Vera, Anette, Ann-Katrine, Per-Erik 
o Beställning av affischer - Vera undersöker det 
o Vera kollar med Norrbottensteatern om hur de hanterar pausen 

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

o Ansvar Ann-Katrine, Vera, Thomas 
o Ann-Katrine kollar med Kaleido om fikaförsäljning 
o Affischbeställning – Kristina beställer 10 stycken 

 
 I december ”Aednan” Riksteatern 19:00 Christinasalen 

o Ansvar bestäms på nästa möte 
 
§ 41 Ny lista ansvarsuppgifter föreställning 
Genomgång av ny lista, inget tema under pandemin. Vera skriver om enligt synpunkter. Ändra till 
1000 kronor i kontantkassa. Excelfil för redovisning av föreställning, Stina ser över den. Skickar till 
Kristina som skriver ut några ex och lägger i kassakassen. Ingen garderob. Ann-Katrine kontaktar KPF 
om foajén angående inredning under ombyggnation. 
 
§ 42 Licens zoom 
Enligt Anna Björk kan vi använda Regionens Zoom-licensen, men då måste de vara med som värdar. 
Diskussion om föreningen ska köpa en egen licens. Zoomlicens kostar cirka 2 000 kr per år att köpa 
till den gemensamma mail för åtkomst. Prolicens, Prolicens tillåter 100 användare. Fortsätter som 
tidigare men undersöker möjligheter till samarbete med Regionen. 
 
§ 43 Val av föreställningar inför nästa säsong 
Sista beställningsdag är den 6 december. Repertoarsnack är den 22 oktober, de som kan deltar på 
repertoarsnack. Diskussion om hur vi kan möjliggöra medlemmarnas påverkan av utbudet. 
 
§ 44 Mötesdatum nästa styrelsemöte 
Nästa möte är tisdag den 3 november 18:30, Vera kollar om Vardagsrummet är ledigt. 
 
§ 45 Övriga frågor 

 Piteå 400 år och Greatest hittills 
Ansök om bidrag för Piteå 400 år. Ann-Katrine kontaktar Stina och gör ett förslag. 

 

 

__________________________________  __________________________________ 
Vera Renberg    Kristina Söderberg 
Ordförande    Sekreterare vid mötet 


