
 

Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings extrainsatta styrelsemöte 2020-11-11 kl 18:30 
Lokal: via Zoom 

Närvarande: Thomas Andersson, Ann-Sofie Hartman Thelin, Vera Renberg, Eva Sonnenschein, Ann-
Katrin Sämfors och Kristina Söderberg 
 
Frånvarande: Stina Carlsson, Anette Christoffersson, Roger Lundstig och Per-Erik Sortti 
 
§ 54 Dagordning och mötesformalia 
Extra styrelsemöte efter att Folkhälsomyndigheten, i samråd med Region Norrbotten och 
Länsstyrelsen i Norrbotten, har fattat beslut om skärpta allmänna råd i Norrbotten den 10 november. 
Genomgång av dagordning som avser information om höstens föreställningar. 
 
§ 55 Information angående höstens föreställningar 
Kultur, park och fritid har meddelat att alla publika aktiviteter och arrangemang med större grupper 
på Kaleido ställs in. Konsthallen har öppet men har begränsat antal platser och inga vernissager 
genomförs. Några beslut avseende arrangemang i Christinasalen har inte fattats men det kan 
komma. Många andra föreningar med föreställningar eller arrangemang i Christinasalen har ställt in. 
 

 20 november ”Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton” Norrbottensteatern Christinasalen 
Vera har pratat med Norrbottensteatern och de planerar att genomföra föreställningen, de 
ställer enbart om någon av skådespelarna är sjuka. Angående pausen så behövs den för 
förändring av scenografi med mera. Diskussion om hur teaterförening ska agera, styrelsen 
beslutar att ställa in utifrån gällande förutsättningar. Diskussion med Norrbottensteatern 
angående gage. 
 

 21 november ”Selmas samlade vrede” Västerbottensteatern Kaleido 
Västerbottensteatern har ställt in Selma samlades vrede utifrån gällande restriktioner. Ingen 
information i dagsläget om föreställningen kommer att genomföras vid senare tillfälle. Det 
kommer inte att föranleda några kostnader för föreningen avseende gage eller lokal utan 
enbart annonskostnader. 
 

 I december ” Ædnan” Riksteatern Christinasalen 
Som en följd av de nya restriktionerna i region Västerbotten och Norrbotten har 
ledningsgruppen på Riksteatern beslutat att ställa in alla föreställningar i dessa två regioner 
från idag till och med 10 december. Detta innebär att föreställningen Ædnan i Piteå tisdagen 
den 1 december ställs in. 

 
Det har under dagen inkommit frågor från Turistcenter och publik via mail om hur föreningen 
kommer att agera. Alla som köpt biljetter kommer att kunna begära återköp. Eva kontaktar 
Turistcenter och Tickster att återbetalning ska ske. 
 
Eva avbokar Christinasalen den 20 november och 1 december. 



Thomas gör förslag till medlemsbrev och skickar ut till styrelsemedlemmarna snarast. Kristina skickar 
sedan ut det till medlemmarna. 
 
Kristina ordnar affisch på Kaleido om att Selmas vrede är inställt och information på hemsida samt 
evenemangskalendern på pitea.se att föreställningarna är inställda. 
 
Eva gör Facebookinlägg om att resterande föreställningar under 2020 är inställda. 
 
Den 13 november fattar Riksteaterns ledningsgrupp eventuellt ett nytt beslut kring hur de agerar 
framåt utifrån den situation som är då. Diskussion om beställning av föreställningar hösten 2021. 
Britt-Marie var här och Out of chaos är flyttade från våren 2021 till hösten 2021, ska föreningen ändå 
önska alla fyra som diskuterades på förra mötet. Styrelsen beslutar att beställa enligt beslut på 
senaste mötet. Mötet avslutas. 
 
 

 

__________________________________  __________________________________ 
Vera Renberg    Kristina Söderberg 
Ordförande    Sekreterare vid mötet 


