Protokoll fört vid Piteå riksteaterförenings styrelsemöte 2020-12-08 kl 18:30
Lokal: via Teams
Närvarande: Thomas Andersson, Anette Christoffersson, Ann-Sofie Hartman Thelin, Vera Renberg,
Eva Sonnenschein, Ann-Katrin Sämfors och Kristina Söderberg
Frånvarande: Stina Carlsson, Roger Lundstig, Per-Erik Sortti
§ 56 Dagordning och mötesformalia
Genomgång av dagordning och mötesformalia.
§ 57 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll från styrelsemöte den 3 november och 11 november.
§ 58 Ekonomirapport
Inga nya ekonomirapporter.
§ 59 Vårens föreställningar
Diskussion om föreställningar våren 2021. Britt-Marie var här och Out of chaos är sedan tidigare
flyttade från våren 2021 till hösten 2021. Anneli Lundmark meddelade den 25 november att
Teateravdelningen beslutat att cirkusföreställningen Out of Chaos inte heller kommer att turnera
hösten 2021, med andra ord inte alls under 2021. Det finns i dagsläget inget besked om till när den
flyttas.


8 januari Greatest hittills Ronny Eriksson Riksteatern Christinasalen 19:00
o Flyttad från den 8 januari 2021 till 11 maj 2021
o Christinasalen är bokad
o Ann-Katrin och Vera ser över ansökan till Piteå 400 år
o Avvaktar biljettsläpp till 2021



13 februari Den förbjudna kärleken Rickard Söderberg Riksteatern 19:00
o Föreningen har fått kontraktet men inte skrivit på det än
o Eva kontaktar Anneli Lundmark för dialog kring föreställning, gage med mera
o Behövs snabba beslut meddelas styrelsen via Messenger



18 mars Världen enligt Rosling Norrbottensteatern Christinasalen 19:00
o Vera kollar med Stina och återkopplar till styrelsen om den är inställd eller planeras
genomföras



15 april Pianofavoriter Norrdans 19:00
o Nytt datum 13 april 2021, Norrdans bokar lokal
o Teaterföreningen tackar ja till föreställningen genom Eva

§ 60 Höstens föreställningar
Diskussion om föreställningar hösten 2021.




Britt-Marie var här
o Föreslagen spelperiod 6 september till 24 september, Christinasalen är då bokad av
annat. Föreställningen kräver lingångar. Föreningen måste därför tyvärr tacka nej till
föreställningen. Undersöka om föreställningen går i någon grannkommun och om vi
ska anordna bussresa
Riksteaterns utbud hösten 2021
Eva har lämnat önskemål till Riksteaterns utbud hösten 2021 enligt beslut på styrelsemöte
den 3 november:
o Laika
o Mammorna
o Sörjen som blev
o Ex

§ 61 Romeo och Julia sommaren 2021
Thomas undersöker lämpligt datum och frågar styrelsemedlemmarna via Messenger.
§ 62 Mötesdatum nästa styrelsemöte
Nästa möte är måndag den 11 januari 18:30.
§ 63 Övriga frågor
 Västerbottensteatern - Frihet jämlikhet och nalta tro
Flyttad från våren 2021 till våren 2022
 Norrbottensteatern - Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton
Flyttad till hösten 2022
 Förfrågan från Giron - Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure
Bokningsperiod: 28 oktober–18 december 2020, Spelperiod: september–december 2021.
Vera kontaktar Giron Sámi Teáhter och diskuterar datum och kontaktar Eva för bokning av
lokal. Vera gör ett utkast till ansökan om 400 års jubileum.
 Fråga från Dansinitiativet – Produktion 400 år
Ann-Sofie har varit i kontakt med Dansinitiativet. En humoristisk föreställning som spelas i
september 2021. Vad skulle ett gage kosta, Ann-Sofie undersöker vidare.
 Information från Regionstyrelsen
Årsmöte 20-21 mars 2021 i Jokkmokk eller Zoom. Diskussion om styrelsemötena som är
dagtid på vardagar när de flesta jobbar.
 Kartan över oss
Styrelsen genomför en vandring söndag den 27 december kl 11:00.
§ 64 Mötets avslut
Mötet avslutas.

__________________________________
Vera Renberg
Ordförande

__________________________________
Kristina Söderberg
Sekreterare vid mötet

