Protokoll fört vid Piteå riksteaterförenings styrelsemöte 2021-01-11 kl 18:30
Lokal: 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 och Roger Lundstig.
§ 65 Dagordning och mötesformalia
Genomgång av dagordning och mötesformalia.
§ 66 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll från styrelsemöte den 8 december.
§ 67 Ekonomirapport
Bokslut för 2020 är klart. Riksteatern har sagt upp avtalet med Fortnox, föreningen (genom Ola)
använder fortsättningsvis Visma istället.
§ 68 Vårens föreställningar
 13 februari Den förbjudna kärleken Rickard Söderberg Riksteatern 19:00
o Riksteatern meddelade precis att turnéstart är tidigast 1 mars


18 mars Världen enligt Rosling Norrbottensteatern Christinasalen 19:00
o Stina har prata med kultursekreteraren och e-postat Maja på Norrbottensteatern
men inte fått något besked
o Avvaktar biljettsläpp



13 april Pianofavoriter Norrdans 19:00
o Avvaktar biljettsläpp



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

§ 69 Höstens föreställningar
Diskussion om föreställningar hösten 2021. Britt-Marie var här spelas i Luleå den 15 september,
föreningen planera för en bussresa dit. Diskuteras under övriga frågor.


Giron - Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure
o Förslag 3 november
o Eva kollar om Christinasalen ledig
o Vera gör ett utkast till ansökan om 400 års jubileum



Dansinitiativet – Produktion 400 år
o Gage 25 000 kronor, 35 000 kronor vid beställning av två föreställningar
o Vera frågar Per angående ansökan om 400 års jubileum innan förening går vidare
o Ann-Sofie kontaktar skolan om de är intresserade av en skolföreställning

§ 70 Romeo och Julia sommaren 2021
Spelperiod 15 juni-18 juli, en lördag eller söndag innan midsommar skulle passa. Thomas försöker
kontakta Mia på Västerbottensteatern för att boka nio biljetter.
§ 71 Regionalt årsmöte 20 - 21 mars
Jokkmokk med ett antal deltagare eller enbart årsmötesförhandlingar via Zoom. Diskussion om
styrelsen ska träffas och delta på distans tillsammans.
§ 72 Mötesdatum nästa styrelsemöte
Nästa möte är tisdag 2 februari klockan 18:30.
§ 73 Övriga frågor
 Årsmöte Piteå riksteaterförening
Kallelse ska skickas digitalt senast en månad före årsmötet. Beslut om datum för årsmöte,
söndag den 28 mars. Förberedelser och utskick med mera diskuteras på nästa styrelsemöte.


Medlemsbrev
Information om årsmöte, Pianofavoriter och Greatest hittills. Thomas gör utkast och delger
styrelsen. Kristina ordnar utskick till medlemmarna.



Riksteatern Norrbotten - projektmedel till den lokala Riksteaterföreningen
Diskussion om utskick från Riksteatern Norrbotten om fördelning av medel för extra covid19insatser. Förslag till arrangemang Teaterbuss till Luleå, Britt-Marie var här, och
föreställningen Romeo och Julia samt gemensam middag. Hör av er till Vera om ni har några
fler förslag så sammanställer Vera dem inför kontakt med Anna Björk vecka 4.

§ 74 Mötets avslut
Mötet avslutas.

__________________________________
Vera Renberg
Ordförande

__________________________________
Kristina Söderberg
Sekreterare vid mötet

