Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 2021-04-20 kl 18:30
Lokal: via Zoom
Närvarande: Thomas Andersson, Anette Christoffersson, Ann-Sofie Hartman Thelin, Mikael Jaldeby
Vera Renberg, Eva Sonnenschein, och Kristina Söderberg.
Frånvarande: Stina Carlsson, Per-Erik Sortti
§ 7 Dagordning och mötesformalia
Genomgång av dagordning och mötesformalia.
§ 8 Föregående protokoll
Styrelsen diskuterar om punkten behövs. Protokollen delges styrelseledamöterna kort efter mötet
per e-post och alla har möjlighet att lämna synpunkter eller eventuella justeringar. Förslag att
punkten stryks från dagordningen framöver.
§ 9 Projektmedel till den lokala riksteaterföreningen
Föreningen har erhållit 55 000 kronor från Riksteatern Norrbotten enligt tidigare ansökan. De
aktiviteter som planeras är:






Medlemsutveckling
Erbjudande om bussresa den 16 september till Luleå. Föreningen bjuder sina medlemmar på
resan och ser föreställningen ”Britt-Marie var här” med Marianne Mörck. Kostnad cirka 4 000
kronor.
Konsultering och kursverksamhet sociala medier
Utveckling av användande av Facebook och Instagram, utbildningsinsats av Kicki Fagerlund.
Förslag att ha en introduktion digitalt den 5 maj klockan 18.00 – 19.30 med dialog om
upplägg där idén är utbildning på plats två tillfällen i september samt uppföljning, kostnad
cirka 30 000 kronor. Den 5 maj kl 18.00 fungerar för deltagande styrelseledamöter. Då blir
det cirka 45 minuter digital introduktion och sedan samtal om hur vi ska göra.
Teambuilding styrelse
Olika stärkande insatser för ”Vi-känslan” i styrelsen:
o Västerbottensteaterns föreställning Romeo och Julia den 19 juni med middag efteråt.
o Diskussion om planering för 2021 samt utveckling av verksamhetsplan långsiktigt.
o Ta del av Riksteaterns och andra aktörers utbud och utbildningar.
Styrelsen får i uppdrag att fundera till nästa möte om hur aktiviteterna ska genomföras.

§ 10 Föreställningar
Alla Riksteaterns föreställningar är inställda fram till den 1 juni 2021 viket innebär att vi inte har
något arrangemang i vår. Diskussion om arrangemang sommaren 2021. Styrelsen enas om att utifrån
det rådande läget inte arrangera något under sommar 2021.

Hösten 2021


15 september Britt-Marie var här Bussresa till Luleå



21 oktober Mammorna Riksteatern Christinasalen 19:00



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



24 november Pianofavoriter Norrdans Christinasalen 19:00

Våren 2022


7 januari Greatest Hittills Riksteatern



16 januari Sörjen som blev Riksteatern



15 februari Aednan Riksteatern



8 maj Anna Blomberg sjunger ut Riksteatern
Vi har tidigare fått erbjudande om föreställningen den 28 april men nu är det den 8 maj som
är aktuellt. Diskussion om hur vi ska ta snabba beslut via Messenger eller vänta till nästa
styrelsemöte. Svårt att ha diskussion på Messenger vore bäst om det gick att rösta. Styrelsen
beslutar att tacka ja till Anna Blomberg sjunger ut den 8 maj.



Frihet, jämlikhet och nalta tro
Erbjudande om att arragera den under våren 2022. Datum är inte bestämt men
Norrbottensteatern spelar den 22 mars om vi vill ha den i närheten av det datumet. Styrelsen
beslutar om att tacka ja till erbjudandet.

§ 11 Föreställningar för små scener
Diskussion om föreställningar för små scener. Vi har nyligen haft föreställningar i Rosvik och Jävre.
Ingen i styrelsen har något förslag just nu. Alla i styrelsen får i uppdrag att undersöka om det finns
någon passande föreställning och lokal. Frågan kan vara en stående punkt på dagordningen.
§ 12 Projekt digital
Ordförande informerar om att respektive föreningen erhöll 10 000 kronor utav de 20 000 kr som
ansöktes om. Det blir vårt bidrag till projektet, studio Acusticum skulle genomföra digitaliseringen.
Enligt tidigare information skulle ett möte ske i mitten av april men det verkar inte ha blivit av.
Styrelsen avvaktar mer information från Riksteatern Norrbotten.
§ 13 Medlemsvärvningskampanj Riksteatern
Material släpps den 22 april och en introduktion hålls samma dag 8.30 -9.00. Se också Riksteaterns
nyhetsbrev från 16 april. Vera kommer vara med på introduktion på torsdag. Diskussion om att
medlemsvärvning nu under pågående pandemi, styrelsen anser att det inte känns aktuellt förrän
tidigast till hösten.
§ 14 Jubileumspotten Piteå 400 år
Ingen återkoppling från Kultur- och fritidsnämnden eller Per Lendin.
§ 15 Sommarlovsaktiviteter
För kännedom, se Veras utskick per e-post.

§ 16 After work
Riksteatern Norrbotten kommer att anordna After Work i stället för informationsbrev. Nästa tillfälle
är den 22 april 18.30. Då kommer säkert information om projekt digital.
§ 17 Scenkonst 21
Inbjudan till Scenkonst 21 den 7 till 9 maj, anmälan senast 3 maj. Börjar fredag den 7 maj klockan
16:00 och pågår till söndag kl 15:00. I år blir scenkonst 21 helt digital. Alla från styrelsen kan delta
utan kostnad men man måste anmäla sig i förväg, se-post från Vera om anmälan.
§ 18 Enkät från Riksteatern
Riksteatern har fått ett regeringsuppdrag om Cirkus som scenkonst. Vera informerar om en enkät
hon besvarat från Riksteatern angående detta. Piteå Riksteaterförening uppskattar nycirkus och
upplever ett stort intresse bland våra medlemmar.
§ 19 Rapporter
Inget nytt att delge, Ann-Katrin deltog på Riksteatern Norrbottens årsmöte.
§ 20 Övriga frågor
Kristina ordnar ett förslag till dagordning för årsmöten för diskussion på nästa styrelsemöte.
§ 21 Nästa möte
Nästa möte är den 5 maj kl 18:00 och inleds med digital introduktion med Kicki Fagerlund om
utveckling av användande av Facebook och Instagram. Därefter hålls ett kortare styrelsemöte.
§ 22 Mötets avslut
Mötet avslutas.

__________________________________
Vera Renberg
Ordförande

__________________________________
Kristina Söderberg
Sekreterare

