Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 2021-08-18 kl 18:30
Lokal: via Zoom
Närvarande: Thomas Andersson, Stina Carlsson, Anette Christoffersson, Ann-Sofie Hartman Thelin,
Mikael Jaldeby, Vera Renberg, Eva Sonnenschein, Per-Erik Sortti och Kristina Söderberg.
Frånvarande: Ann-Katrine Sämfors
§ 32 Dagordning och mötesformalia
Genomgång av dagordning och mötesformalia.
§ 33 Styrelsen
Stina informerar om att hon kommer lämna sitt styrelseuppdrag efter dagens möte, hon börjar en
utbildning i september och beklagar att hon inte längre hinner med styrelseuppdraget.
§ 34 Riktlinjer för föreställningar anpassade till pandemin
Diskussion om publikantal och placering i Christinasalen. Utifrån gällande restriktioner kan max 180
personer vistas i Christinasalen. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt
framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer. I Tickster finns
möjlighet att lägg ut biljetter till försäljning som följer riktlinjerna. Entré kommer att ske från
Biblioteksingången under ombyggnationen.
§ 35 Teater Vilja
Eleonor har meddelat att de inte kan ansvara för garderoben nu. Vera undersöker vad som gäller
under pandemin och ombyggnationen. Återkopplar till nästa styrelsemöte om vi behöver hitta en
annan aktör eller lösning.
§ 36 Föreställningar
Hösten 2021
 21 oktober Mammorna Riksteatern Christinasalen 19:00
Biljettpris 200 kr, medlem 150 kr, ungdom 100 kr, ungdom medlem 50 kr


3 november Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure Giron Sámi Teáhter Christinasalen 19:00
Biljettpris 200 kr, medlem 150 kr, ungdom 100 kr, ungdom medlem 50 kr



19 november Den tatuerade änkan Norrbottensteatern
Förfrågan från Norrbottensteatern om föreningen vill arrangera föreställningen den 18 eller
19 november. Styrelsen beslutar att visa föreställningen fredag den 19 november om Christinasalen är ledig. Vera undersöker om det finns ledig lokal och återkopplar till Norrbottensteatern. Biljettpris 200 kr, medlem 150 kr, ungdom 100 kr, ungdom medlem 50 kr



24 november Pianofavoriter Norrdans Christinasalen 19:00
Biljettpris 170 kr, medlem 120 kr, ungdom 85 kr, ungdom medlem 35 kr

Våren 2022
 7 januari Greatest Hittills Riksteatern Christinasalen 19:00
Förfrågan om ändrat datum för detta men inget är klart, förhoppningsvis i april
 16 januari Sörjen som blev Riksteatern Black box 19:00
 15 februari Aednan Riksteatern Christinasalen 19:00
 25 mars Frihet, jämlikhet och nalta tro Västerbottensteatern Christinasalen 19:00
 31 mars The Dawn Chorus Norrdans Christinasalen 19:00
Förfrågan från Norrdans om intresse finns att arrangera The Dawn Chorus av Stina Nyberg
torsdag den 31 mars. Styrelsen beslutar att tacka ja till erbjudandet.
 8 maj Anna Blomberg sjunger ut Riksteatern Christinasalen 19:00
§ 37 Marknadsföring
Diskussion om bildande av grupp som sköter marknadsföring. Fördelningar av arbetsuppgifter:











Medlemsbrev - Thomas skriver och Kristina skickar ut till medlemmar
Beställning av affischer - Kristina
Affischering - gemensamt ansvar, genomgång av affischeringsplatser och ansvarsfördelning
på nästa möte
Flyers med Piteå riksteaterförenings utbud - Eva
Insatser ”på stan” med mera - Föreställningsansvarig och Per-Erik samordnar
Sociala medier - § 37 nedan
Annonser - Behov av marknadsföring under hösten 2021 för att uppmärksamma att vi
kommer i gång igen - Eva
Pressmeddelande - Stina har gjort det, förslag att göra en mall och föreställningsansvarig
skickar in för respektive föreställning
Riksteaterns kampanjer - Möjlighet att beställa programblad
Foajéevenemang vid föreställning - Föreställningsansvarig och Per-Erik samordnar

§ 38 Utbildning sociala medier
Deltagare Eva, Vera, Anette och eventuellt Thomas. Vera kontaktar Kicki Fagerlund.
§ 39 Projektmedel till den lokala riksteaterföreningen från Riksteatern Norrbotten
Föreningen har erhållit 55 000 kronor från Riksteatern Norrbotten enligt tidigare ansökan. De
aktiviteter som har planerats och delvis utförts är:


Konsultering och kursverksamhet sociala medier
Se § 37.



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.
Förslag: en gemensam intern konferens fredagskväll - lördag med övernattning.
Eventuellt Västerbottensteaterns invigning den 18 september.
o Ta del av Riksteaterns och andra aktörers utbud och utbildningar. Vi kan avsätta de
medel som ”blir kvar” i en Utvecklingsfond att använda till resor och andra kostnader
i samband med olika aktörers utbudsdagar eller liknande.



Medlemsutveckling
Erbjudande om bussresa den 15 september till Luleå. Föreningen bjuder sina medlemmar på
resan och ser föreställningen ”Britt-Marie var här” med Marianne Mörck. Kostnad cirka 4 000
kronor för bussresan.
15 september Luleå – utsålt
16 september Boden – biljetterna inte släppta, vi kan inte förboka
17 september Älvsbyn – biljetterna är inte släppta, vi kan förboka. Diskussion om bussresa
under pandemin, känns inte aktuellt att anordna en bussresa utifrån smittläget. Vera
undersöker om det går att fondera medlen för att arrangera en bussresa senare.

§ 40 Projekt digital
Ingen mer information har erhållits, ska vara ett möte nästa vecka. Vera undersöker när beviljade
medel behöver rekvireras. Om detta är innan vi fått information så beslutar styrelsen att vi styrker
detta.
§ 41 Affischskåpet COOP Munksund
Styrelse beslutar att plocka ned affischskåpet.
§ 42 Förslag till dagordning för årsmöte och eventuella stadgeändringar
Under 11 § i nuvarande stadgar finns uppräknat vilka ärenden som ska avhandlas under ordinarie
årsmöte. Styrelsen saknar följande punkter:



fastställande av dagordning
fastställande av resultat- och balansräkning

Normalstadgar för riksteaterföreningar och regionala riksteaterföreningar skiljer sig på 11 §. I
normalstadgar för regionala riksteaterföreningar finns ovanstående punkter med. Ändring av 11 §
behöver inte utföras av Riksteaterns kongress. Det fordras enbart beslut av årsmötet. Styrelsen
beslutar att på nästa årsmöte behandla förslag till följande stadgeändring av 11 §.
11 §
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden avhandlas:
a) årsmötets behöriga utlysande
b) fastställande av dagordning (ny punkt)
c) fastställande av röstlängd
d) val av mötesfunktionärer
e) styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning (tillägg till punkt)
f) revisionsberättelse
g) fastställande av resultat- och balansräkning (ny punkt)
h) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
i) fastställande av årsavgift
j) verksamhetsplan

k)
l)
m)
n)
o)

val av ordförande (vartannat år)
val av kassör (vartannat år)
val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare
val av två revisorer med två ersättare

val av valberedning
p) eventuella propositioner från styrelsen och motioner från medlemmarna

§ 43 Anbud digital 9 oktober
Anbud Digitalt i stället för Anbud Live. Anmälan är öppen.
§ 44 Nästa styrelsemöte
Nästa möte är torsdag den 23 september kl 18:30, Vera kollar om Vardagsrummet är ledigt.
§ 45 Övriga frågor
 Jubileumspotten erhållit medel för Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure. Diskussion om
arrangemang på nästa möte.
 123 Schtunk skulle kunna vara aktuellt för hösten 2022
§ 46 Mötets avslut
Mötet avslutas.

__________________________________
Vera Renberg
Ordförande

__________________________________
Kristina Söderberg
Sekreterare

