
 

Protokoll fört vid Piteå riksteaterförenings styrelsemöte 2021-02-02 kl 18:30 
Lokal: via Zoom 

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

§ 76 Föregående protokoll 
Genomgång av föregående protokoll från styrelsemöte den 11 januari. 

§ 77 Ekonomirapport 
Stina har fått inloggning i Visma och Ola ska visa henne hur vi själva kan ta ut rapporter som styrelsen 
behöver. 
 
§ 78 Jubileumspotten Piteå 400 år 
Information om att potten just nu är låst för att utreda möjligheten att digitalisera olika arrangemang 
vilket innebär högre kostnader. Det kommer inte att fattas några nya beslut om stöd förrän efter 
Kultur- och fritidsnämnden den 2 mars. 

§ 79 Vårens föreställningar: 
Informationsbrev från Riksteatern angående vårens föreställningar. Turnéstarten flyttas fram och 
sker tidigast 22 mars. Krisledningsgruppen kommer senast den 15 februari att återkomma med nya 
besked. I dessa beslut ingår också att vissa produktioner flyttas fram till säsong 2022-2023 samt att 
ytterligare någon produktion kan komma att ställas in helt. Några produktioner kommer också att 
digitaliseras. För mer information se e-post från Riksteatern ”Förändringar för vårens 
Riksteaterturnéer 2021”. 
 

 Den förbjudna kärleken Rickard Söderberg Riksteatern är flyttad till våren 2023 
 

 18 mars Världen enligt Rosling Norrbottensteatern Christinasalen 19:00 
Norrbottensteatern kommer att arrangera skolföreställningar. Styrelsen får bestämma om vi 
vill arrangera föreställningen kvällstid eller ställa in utan kostnad. Styrelsen beslutar att ställa 
in föreställningen, Stina meddelar Norrbottensteatern. 

 
 13 april Pianofavoriter Norrdans flyttad till 24 november 

 
 11 maj Greatest Hittills Riksteatern Christinasalen 19:00 

Vera visar förslag till ansökan till 400-års medel. Styrelsen beslutar att ansöka enligt förslag 
med smärre justeringar. Inga biljetter släpps än. 



 
§ 80 Höstens föreställningar: 
Diskussion om föreställningar hösten 2021. 
 

 15 september Britt-Marie var här spelas enligt plan hösten 2022 
Styrelsen planerar att anordna bussresa till Luleå för medlemmar om det är möjligt utifrån då 
gällande restriktioner. 

 
 3 november Giron - Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure Christinasalen 19:00 

Vera visar förslag till ansökan till 400-års medel. Styrelsen beslutar att ansöka enligt förslag 
med smärre justeringar. 
 

 24 november Pianofavoriter Norrdans Christinasalen 19:00 
Nytt datum, flyttad från våren 2021. Christinasalen är bokad. 
 

 Dansinitiativet 
Styrelsen tycker konceptet låter intressant men beslutar att inte arrangera produktionen då 
informationen är vag och föreningen redan har en dansföreställning på hösten. 
 

§ 81 Projektmedel till den lokala riksteaterföreningen 
Information från dialog med Anna Björk om regionala extra medel som finns att söka. Pengarna delas 
ut under våren men kan användas under hela 2021. Styrelsen beslutar att ansöka om följande: 

 Bjuda medlemmar på bussresa till Luleå Britt-Marie var här den 15 september. 
Medlemmarna står för biljett men föreningen bjuder på bussresan. 
 

 Support till att lansera ett Instagramkonto. Framtidsbyrån Älska har workshop om 
marknadsföring i sociala medier och hur man samordnar Instagram med Facebook, 
presentation för styrelsen samt återkommande support vid frågor. 
 

 Gör något tillsammans som stärker ”vi-känslan” i styrelsen. Att se Romeo och Julia i 
Skellefteå och sedan gemensam middag. Thomas har bokat biljetter till den 19 juni kl 15:00. 
 

§ 82 Planering inför årsmöte 
Riksteatern rekommenderar föreningarna att hålla digitala årsmöten. Vera deltar på frukostmöte den 
4 februari klockan 8:30-9:00 då Aina Florin Persson och Charly Borbos anordnar en frukostfrågestund 
om digitala årsmöten via Zoom. Diskussion om fördelningen av arbetsuppgifter och praktiska frågor. 

 Praktiska frågor 
o Vera gör ett förslag till  

 kallelse med information om motion från medlemmar 
 dagordning 
 verksamhetsberättelse 

och skickar till övriga styrelseledamöter för synpunkter 
o Vera bokar Vardagsrummet den 28 mars för mötesfunktionärer 
o Kristina tar fram röstlängd till årsmötet 
o Gällande verksamhetsplan avser 2019-2021 

 Ordförande och sekreterare till årsmötet 
o Mötesordförande: Vera frågar Maria Holmgren 
o Sekreterare: Kristina Söderberg 



 Revision 
o Stina har fått underlag från Ola skickar det till revisorerna 

 Valberedning 
o Ann-Katrine Sämfors och Ann-Catrin Möller 

 Följande är aktuella för omval: 
o Vera Renberg 
o Eva Sonnenschein 
o Stina Carlsson 
o Roger Lundstig 

 Digital inbjudan 
o Zoomlänk skickas med kallelsen 
o Mötestid: Söndag den 28 mars kl 15:00 

 
§ 83 Datum för nästa styrelsemöte 
Nästa möte är onsdag den 3 mars klockan 18:30. 
 
§ 84 Folk och Kultur 
Tips om Folk och kultur som pågår 10 – 12 februari. Kostnadsfritt digitalt arrangemang. 

§ 85 Övriga frågor 
Regionalt årsmöte blir digitalt och styrelsen kommer eventuellt att sitta i Arvidsjaur, kallelse kommer. 
 
§ 86 Mötets avslut 
Mötet avslutas. 
 
 
 

__________________________________  __________________________________ 
Vera Renberg    Kristina Söderberg 
Ordförande    Sekreterare vid mötet 


