
  
 
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 2021-05-05 kl 20:00 
Lokal: via Zoom 

Närvarande: Thomas Andersson, Anette Christoffersson, Vera Renberg, Eva Sonnenschein, Per-Erik 
Sortti, Ann-Katrine Sämfors och Kristina Söderberg. 
 
Frånvarande: Stina Carlsson, Ann-Sofie Hartman Thelin och Mikael Jaldeby 
 
§ 23 Dagordning och mötesformalia 
Genomgång av dagordning och mötesformalia. 

§ 24 Föregående protokoll 
Styrelsen beslutar att stryka punkten från dagordningen. Protokollen delges styrelseledamöterna 
kort efter mötet per e-post och alla har möjlighet att lämna synpunkter eller eventuella justeringar. 
Har styrelseledamöter inte meddelat eventuella justeringar inom en vecka anse protokollet vara 
justerat och publiceras på hemsidan. 

§ 25 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. 

 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 

samordnas med studieresa och kickoff. 
o Ta del av Riksteaterns och andra aktörers utbud och utbildningar. Det mesta sker 

digital just nu. 
Styrelsen får i uppdrag att fundera till nästa möte om hur aktiviteterna ska genomföras. 
 

§ 26 Föreställningar 
Alla Riksteaterns föreställningar är inställda fram till den 1 juni 2021 viket innebär att vi inte har 
något arrangemang i vår. 

 

 



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 
 25 mars Frihet, jämlikhet och nalta tro Västerbottensteatern 

Föreslås ske i samband med årsmötet 2022. 
 8 maj Anna Blomberg sjunger ut Riksteatern 

 
§ 27 Projekt digital 
Ingen mer information finns, Studio Acusticum är inte klar med sin ansökan. 

§ 28 Medlemsvärvningskampanj Riksteatern 
Tekniska problem vid livesändning, ska gå att se i efterhand. 

§ 29 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte är måndag den 16 augusti kl 18:30, Vera kollar om Vardagsrummet är ledigt. 
 
§ 30 Övriga frågor 
Förslag till dagordning för årsmöte och eventuella stadgeändringar diskuteras på nästa styrelsemöte. 
 
§ 31 Mötets avslut 
Mötet avslutas. 
 
 
 
 

__________________________________  __________________________________ 
Vera Renberg    Kristina Söderberg 
Ordförande    Sekreterare 


