Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 2021-10-19 kl 18:30
Lokal: Vardagsrummet och Teams
Närvarande: Thomas Andersson, Ann-Sofie Hartman Thelin, Vera Renberg, Eva Sonnenschein, PerErik Sortti och Kristina Söderberg
Frånvarande: Anette Christoffersson och Mikael Jaldeby
§ 70 Dagordning och mötesformalia
Genomgång av dagordning och mötesformalia.
§ 71 Teknikgenomgång
Genomgång av försäljning av biljetter på plats.
§ 72 Föreställningar Hösten 2021
Thomas kontaktar Ulrica Andersson för att säkerställa att det finns en scenmästare, att dörrarna inte
låses när Biblioteket stänger och skickar datum för föreställningarna för garderob till
Regnbågsteatern.
 21 oktober Mammorna Riksteatern Christinasalen 19:00
Ansvar: Vera och Eva
Funktionärer: Anette, Per-Erik, Kristina, Thomas, Ann-Sofie, samling 17:30 utanför
Christinasalen. Kassan placeras utanför Biblioteket, Regnbågsteatern sköter garderoben.
Meddela Biblioteket det är teater så att ytterdörrarna inte låses när Biblioteket stänger. Ola
har ordnat bärhjälp för denna föreställning men teaterföreningen måste lösa det till
kommande föreställningen. Diskussion om hur vi ska lösa bärhjälp till kommande
föreställningar. Vera försöker kontakta ÖBIF igen om intresse finns. Per-Erik undersöker om
det finns någon byaförening som kan vara intresserade. Marknadsföring av föreställningen.
Fungerar inte koden till vandrarhemmet ring Ola. Nu när restriktionerna är hävda får
styrelsemedlemmar ta med en gäst till föreställningen.
 3 november Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure Giron Sámi Teáhter Christinasalen 19:00
Ansvar: Kristina och Eva
Funktionärer: Ann-Katrine, eventuellt Thomas, samling 17:30
Samarbete med Sensus som arrangerar en föreläsning och samtal med Thomas Bresky som
skrivit manus till teatern, den olydige ambassadören kl 19:00 på tisdag den 2 november på
Biblioteket. Kristina affischerar och skickar pressmeddelande.
 19 november Den tatuerade änkan Norrbottensteatern Christinasalen 19:00
Ansvar: Per-Erik och Kristina
Funktionärer: Eva, Vera gärna fler då det är många förköp, samling 17:30
Diskussion om eventuellt fika i pausen, festis, delicatobollar. Vera undersöker om möjlighet
att dela ut ”tatueringar”. Eva inhandlar styckeförpackade chokladbollar godbitar och dryck.
 24 november Pianofavoriter Norrdans Christinasalen 19:00
Ansvar: Vera och Ann-Sofie
Funktionärer: Thomas, Per-Erik, samling 17:30.

Föreställningar våren 2022
 8 januari Musikanternas uttåg bussresa till Skellefteå
Ansvar: Thomas som delegerar uppgifter till andra
Kontakt med Västerbottensteatern samordna bussresa och eventuellt samarrangemang med
Luleå
 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
Samtalsledare Satu Takinen. Riksteatern har en bokcirkel och föreningen har fått två böcker.
Biblioteket är positiva till att samverka med en bokcirkel.
 15 februari Aednan Riksteatern Christinasalen 19:00
 25 mars Frihet, jämlikhet och nalta tro Västerbottensteatern Christinasalen 19:00
Under Mästerlig folkfest. Kristina delger om vad som diskuterats på Teamsmöte och Kaleido.
Intresserade föreningar ansöker om bidrag via e-tjänsten förlustgaranti senast den 15
november. Kristina gör ansökan via förlustgarantin som inkluderar administrativa kostnader
för biljettförsäljning, gagé, eventuella kostnader för scenmästare och bärhjälp.
 31 mars The Dawn Chorus Norrdans Christinasalen 19:00
 8 maj Anna Blomberg sjunger ut Riksteatern Christinasalen 19:00
Fråga från Riksteatern om intresse finns att arrangera Laika 26 november 2022, Eva har kontaktat Ola
som skulle undersöka om Christinasalen fortfarande var preliminärbokad det datumet men har inte
återkopplat än.
§ 73 Årsmöte 2022
Planering inför årsmötet 2022. Vera kontaktar Charlotte Lindmark. Förslagsvis söndag den 27 februari
2022 på Storstrand eller Kaleido.
§ 74 Beställningar föreställningar hösten 2022 och våren 2023
Beställningar diskuteras på arbetsdagen den 13 november.
§ 75 Norrbottensteatern Karl-Bertil
Styrelsen beslutar att tacka nej.
§ 76 Arbetsdag
Arbetsdag i Vardagsrummet för styrelsen med fokus på långsiktiga frågor. Vera och Eva gör ett
program. Diskussionspunkter:
 Utvärdering av Verksamhetsplan 19–21
 Verksamhetsplan 2022–2024
 Culture segments workshop
 Årshjul för Piteå riksteaterförening med Riksteatern Norrbottens årshjul som inspiration
 Dans
 Beställningar
§ 77 Framtidsforum
Framtidsforum inför Riksteaterns nästa kongress genomförs denna gång digitalt under november –
det finns fyra möjliga tillfällen.
§ 78 Affischskåpet COOP Munksund
Affischskåpet Konsum Munksund nerplockat. Bortkastat. Lämnat två fribiljetter till Begrav mitt hjärta
vid Udtjajaur.

§ 79 Medlemsbrev
Thomas gör ett utkast till ett kort medlemsbrev om höstens förställningar samt föreläsningen och
samtal med författaren Tomas Bresky som skrivit den aktuella pjäsen Begrav mitt hjärta vid
Udtjajaure den 2 november 2021 kl 19:00 i Biblioteket. Arrangemanget är kostnadsfritt. Ingen
föranmälan behövs.
§ 80 Nästa styrelsemöte
Nästa möte är lördag den 13 november i samband med arbetsdagen kl 11:00-16:00 i
Vardagsrummet.
§ 81 Mötets avslut
Mötet avslutas.
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