Protokoll fört vid Piteå riksteaterförenings styrelsemöte 2021-03-03 kl 18:30
Lokal: via Zoom
Närvarande: Thomas Andersson, Stina Carlsson, Vera Renberg, Per-Erik Sortti, Eva Sonnenschein,
Ann-Katrin Sämfors (adjungerad) och Kristina Söderberg.
Frånvarande: Anette Christoffersson, Ann-Sofie Hartman Thelin och Roger Lundstig.
§ 87 Dagordning och mötesformalia
Genomgång av dagordning och mötesformalia.
§ 88 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll från styrelsemöte den 2 februari.
§ 89 Planering inför årsmötet
Kallelse är skickad och Vardagsrummet bokat för mötesfunktionärerna Maria Holmkvist,
mötesordförande, Vera och Kristina. Vera har skickat förslag på verksamhetsberättelse, alla läser
igenom och lämnar synpunkter senast denna vecka. Kristina skriver ut verksamhetsberättelsen och
lämnar till Vera som ordnar övriga styrelseledamöters underskrifter. Kristina publicerar balans- och
resultaträkning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse på hemsidan. Styrelsen har inga
propositioner till årsmötet. Inga motioner från medlemmar har inkommit än, det finns möjlighet att
lämna motioner fram till den 14 mars. Om motioner från medlemmar inkommer förbereds yttrande
innan årsmötet med avstämning via e-post.
Följande är aktuella för omval:
o
o
o
o

Vera Renberg – Tackat ja
Eva Sonnenschein - Tackat ja
Stina Carlsson - Tackat ja
Roger Lundstig - Tackat nej

Diskussion om styrelsen har något förslag till kandidat som ny styrelseledamot. Diskussion om
kassörsrollen. Detta är första året som kallelse enbart utsänds digitalt. Vera kontaktar, via telefon, de
nio medlemmar vars e-postadress vi saknar.
I mitten av mars skickar Kristina ut information till medlemmarna att de kan kontakta Stina och Eva
vid tekniska problem samt att dagordning med förslag till beslut kommer publiceras på hemsidan.
Diskussion om pressinbjudan till årsmötet, styrelsen enas om att Stina skriver en notis om
årsmötesförhandlingarna och skickar till Piteå tidningen.

§ 90 Föreställningar
Västerbottensteatern undrar om Piteå Riksteaterförening vill arrangera ”Frihet, jämlikhet och nalta
tro” våren 2022. Vera kontaktar Birgitta på Västerbottensteatern och meddelar att föreningen är
intresserade men har svårt att ge definitivt besked just nu då Riksteaterns turnéplan för 2022 inte är
klar. Aednan spelas våren 2022, preliminär turnéplan februari – mars. De föreställningar som är
aktuella att arrangera 2021 just nu är:


11 maj Greatest Hittills Riksteatern Christinasalen 19:00



21 oktober Mammorna Riksteatern Christinasalen 19:00



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



24 november Pianofavoriter Norrdans Christinasalen 19:00

§ 91 Riksteatern Norrbotten (RTN)
Ordförandemöte för alla i Norrbotten med RTN pågår nu. Diskussion om deras förslag till
Verksamhetsplan. RTN har börjat med After Work en gång per månad det första var 25 februari. AnnKatrine deltog i slutet. Saknar skriftlig återkoppling Riksteatern Norrbottens styrelsemöten.
§ 92 Riksteatern
Inbjudan till Samtal Scenkonst från Riksteatern. Samtal Scenkonst är ett forum med Riksteaterns alla
verksamheter som lyfter frågor kring scenkonst, arrangemang och relationer med publiken. Sex
stycken Samtal Scenkonst har redan genomförts och de sågs av knappt 300 deltagare och ytterligare
nästan 300 personer har tagit del av sändningarna i efterhand. Ingen från styrelsen har deltagit
hittills, nästa tillfälle är den 9 mars tema digital scenkonst.
§ 93 Jubileumspotten Piteå 400 år
Ansökan till Jubileumspotten för Greatest Hittills och Begrav mitt hjärta vid Uddtjajaure är inskickade.
Styrelsen har informerats om ansökningarna via e-post.
§ 94 Piteå Folkets Husförening
Inbjudan till årsmöte den 24 mars. Finns intresse från styrelsen att delta, Ann-Katrine kommer att
delta som representant för Socialdemokraterna.
§ 95 Projektmedel till den lokala riksteaterföreningen
Information fått ungefär vad vi har sökt kommer att få skriftlig information från RTN inom några
veckor.
§ 96 Övriga frågor
Styrelsen anser inte att föreningen ska ansöka om kommunalt kompensationsstöd.
§ 97 Mötets avslut
Mötet avslutas.

__________________________________
Vera Renberg
Ordförande

__________________________________
Kristina Söderberg
Sekreterare vid mötet

