
  
 
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 2021-09-23 kl 18:30 
Lokal: Vardagsrummet och Teams 
 
Närvarande: Anette Christoffersson, Mikael Jaldeby, Vera Renberg, Eva Sonnenschein, Per-Erik Sortti, 
Ann-Katrine Sämfors adjungerad och Kristina Söderberg. 
 
Frånvarande: Thomas Andersson och Ann-Sofie Hartman Thelin 
 
§ 47 Dagordning och mötesformalia 
Genomgång av dagordning och mötesformalia, Ann-Katrin adjungerad. 
 
§ 48 Restriktioner pandemin 
Restriktioner utifrån pandemin hävs den 29 september. Regnbågsteatern är intresserad av att 
hantera garderoben. Föreställningsansvarig får i uppgift att ta kontakt med den som ska ansvara för 
garderoben och meddelar hur många förköp som sålts. Funderingar kring fika och snacks, känns svårt 
att erbjuda då det är en byggarbetsplats och snacks bör då vara styckespaketerade för att minska 
eventuell smittspridning. Ann-Katrine har två flaskor handsprit kvar sedan förra säsongen som hon 
tar med. 
 
§ 49 Föreställningar  
 
Hösten 2021 

 21 oktober Mammorna Riksteatern Christinasalen 19:00  
 3 november Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure Giron Sámi Teáhter Christinasalen 19:00 
 19 november Den tatuerade änkan Norrbottensteatern Christinasalen 19:00 
 24 november Pianofavoriter Norrdans Christinasalen 19:00 

 
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 
Förslag till samtalsledare Satu Takinen. Riksteatern har en bokcirkel och föreningen har fått 
två böcker. Förfrågan till biblioteket om det finns intresse Vera kontaktar Satu och 
biblioteket.   

 15 februari Aednan Riksteatern Christinasalen 19:00 
 25 mars Frihet, jämlikhet och nalta tro Västerbottensteatern Christinasalen 19:00 

Under Mästerlig folkfest 
 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 
 



Fråga från Riksteatern om intresse finns att arrangera Laika 26 november 2022 och Bolanders skor 
våren 2023. Christinasalen är preliminärbokad fram till 16:00 den 26 november. Styrelsen beslutar 
att tacka ja till Laika om vi kan få tillträde till lokalen tidigare och avvaktar med Bolanders skor tills vi 
får veta utbudet för 2023. Eva undersöker om lokalen går att få tidigare eller begära en annan dag. 

 
§ 50 Föreställningsansvar 
Två tillsammans huvudansvariga/föreställning, och fler funktionärer. Diskussion om scenmästare, Vera 
har pratat med Ola och en scenmästare har anställts. Ska föreningen bara beställa bärhjälp eller måste 
vi göra något mer. Eva kontaktar Ola för att säkerställa hur det ska hanteras nu. Nyckel till förråd och 
tagg till Christinasalen, Vera kollar upp om den fortfarande fungerar. Föreställningsansvariga: 

 21 oktober Mammorna – Vera och Eva, Anette, Per-Erik, Kristina kanske kommer 
 3 november Begrav mitt hjärta vid Uddtjajaure – Eva och Kristina, Ann-Katrin kanske kommer 

Samtal efter föreställningen, Kristina kontaktar Giron om någon från föreställningen vill delta.  
Jubileumspotten innebär lite speciell skyltning. Anette ordnar ett inbjudningsbrev till två 
representanter per parti från kommunfullmäktige och sameföreningen. 

 19 november Den tatuerade änkan – Beslutas senare 
 24 november Pianofavoriter Norrdans – Beslutas senare  

 
§ 51 Marknadsföring 
Ny kod till Vandrarhemmet, de har inte meddelat vad den är än. Insatser på stan fredag eller lördag 
innan föreställning. Diskussion om kontakter med olika organisationer och arbetsplatser. Kristina 
skickar digitalt underlag till Kaleido och Studio Acusticum. Affischering, lista på affischeringsplatser 
från 2018 finns i föreningens gemensamma epost. Medlemsbrev är utskickat. Hösten föreställningar 
är publicerade i Evenemangskalender på pitea.se. Annons i Piteå-Tidningen på lördag den 25 
september. Pressmeddelande ”Nu kör vi!!” Vera och Ann-Sofie gör ett utkast. 
 
§ 52 Budget 2022 
Vera har skickat ut förslag till budget för 2022 och kontaktat Ola som lagt upp olika projekt för 
höstens föreställningar. Hyreskostnad för Christinasalen är inte klart än. 
 
§ 53 Ekonomiansvar 
Diskussion om vem som ska ta över ansvaret för det ekonomiska arbetet, i samverkan med styrelsen i 
övrigt samt Ola Edeblom på Folkets Hus, då Stina Carlsson lämnat sitt styrelseuppdrag. Mikael 
Jaldeby tar sig an uppdraget. Mikael kontaktar Sparbanken Nord angående vad som behövs för att 
ändra firmatecknare. Styrelsen beslutar att Stina Carlsson upphör att vara firmatecknare för Piteå 
Riksteaterförening då hon lämnat sitt styrelseuppdrag. Styrelsen beslutar att uppdra åt Mikael 
Jaldeby XXXXXX-XXXX att, likt tidigare valda Vera Renberg och Ola Edeblom, var för sig teckna 
föreningens firma. 
 
§ 54 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 
 

 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. 
Västerbottensteaterns utbudsdagar 18-19 september.  Fem från styrelsen på plats. 



Genomförd, kostnad xx 
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 

Bussresa för medlemmar till föreställning Musikanternas uttåg våren 2022. 
Erbjudande om bussresa till Musikanternas uttåg en lördag vilket är preliminärbokat första 
halvåret 2022. 
 

§ 55 Västerbottens utbudsdagar 
Distriktsansvarig publikutvecklare är nu Ottiliana Rolandsson. Hon kommer att ha sin stationeringsort 
i Umeå och arbeta i våra fyra nordligaste län. Kontakt: ottiliana.rolandsson@riksteatern.se 073–
8479274. 
 
§ 56 Projekt digital 
Ingen mer information har erhållits så styrelsen har inte rekvirerat erhållna medel. 
 
§ 57 Affischskåpet COOP Munksund 
Styrelse beslutar att plocka ned affischskåpet. Kristina lämnar nyckel till Vera. Fribiljetter till COOP 
Munksund som tack för upplåtet utrymme. 
 
§ 58 Anbud digitalt 
Lördag den 9 oktober är Anbud (Live) digital, sista dag för anmälan 30 september. 
 
§ 59 Repertoarsnack hösten 2021 
Anna Björk och Anneli Lundmark hälsar alla hjärtligt välkomna till höstens digitala repertoarsnacket i 
Norrbotten. Tisdag den 23 november klockan 18.00 Fyrkanten, Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn. 
 
§ 60 Hälsa på hos Artur 
På föreningens sida på Intranätet, under fliken Förening och Turné, hittar du nu den nya 
knappen Artur – bokningar. Den leder dig vidare till din förenings sida på Artur. Där finns föreningens 
bokningar, turnédatum och kontrakt. Det är också där man kan hitta Riksteaterns nya bokningsbara 
repertoar och vad som funkar i dina lokaler (den tidigare så kallade gagelistan). Har du problem med 
inlogg, eller saknar användare, hör av dig till support@riksteatern.se så får du hjälp med det. 
 
§ 61 Norrbottens digitala programsläpp 
Vera deltog den 22 september. Det finns ett stort program som föreningen kan boka. Finns på 
föreningens gemensamma epost. 
 
§ 62 Scenkonstdagar 
Scenkonstdagar Sundsvall 16–17 oktober. Arrangeras på plats men det finns också möjlighet att delta 
digitalt, anmälan är senast den 25 september. Ingen från styrelsen har möjlighet att delta. 
 
§ 63 Bilersättning 
Bilersättning för resor för styrelsemedlemmar vid kurser, konferenser diskussion om förslag till 
underlag. Styrelsen beslutar att vi använder den i fortsättningen. Den finns tillgänglig i föreningens 
gemensamma epost. Mikael ska se över dokument så det räknar ut ersättningen utifrån ifyllda fält. 
 
§ 64 Samverkan med andra kulturföreningar 
Samverkan med andra kulturföreningar? Vilka? Hur? ”Kulturluftsdagar” Kvällsfika” 
Vera och Anette tar frågan med Micael Jonsson   



 
§ 65 Mästerlig folkfest 
Kultur, park och fritidsförvaltningen inbjuder kulturföreningarna i Piteå till ett första Teamsmöte 
avseende Den mästerliga folkfesten som planeras gå av stapeln i samband med SM-veckan 23-28 
mars 2022. Mötet är tisdag den 28 september 18.00 – 19.30. Vi kommer att arrangera Frihet, 
jämlikhet och nalta tro den 25 mars under SM-veckan. Kristina närvarar från föreningens sida på 
teamsmötet. SM-veckan 2016 hade föreningen ett arrangemang, Hope med Charlotte Lindmark. 
 
§ 66 Arbetsdag 
Förslag – arbetsdag för styrelsen med fokus på långsiktiga frågor. Utvärdering av Verksamhetsplan 
19–21. Verksamhetsplan 2022–2024. Culture segments workshop. Riksteatern Norrbottens årshjul 
som inspiration. Styrelsen beslutar att ha en arbetsdag söndag den 31 oktober alternativt lördag den 
13 november klockan 11-16. 
 
§ 67 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte är tisdag den 19 oktober kl 18:30, Vera kollar om Vardagsrummet är ledigt. 
 
§ 68 Övriga frågor 

 Inbjudan till Arrangörsträff Norrbottensteatern fredag den 12 november Eva och Kristina är 
intresserade, Mikael reserv. 

 Avtackning av Stina - Vera fixar 
 
§ 69 Mötets avslut 
Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Vera Renberg    Kristina Söderberg 
Ordförande    Sekreterare 


