
  
 
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 2021-11-13 kl 11:00 
Lokal: Vardagsrummet 
 
Närvarande: Thomas Andersson, Ann-Sofie Hartman Thelin, Mikael Jaldeby, Vera Renberg, Eva 
Sonnenschein, Per-Erik Sortti och Kristina Söderberg 
 
Frånvarande: Anette Christoffersson 
 
§ 82 Dagordning och mötesformalia 
Genomgång av dagordning och mötesformalia. 
 
§ 83 Årsmöte 2022 
Styrelsen beslutar att ha årsmöte söndag den 27 februari 2022 i restaurangen på Acusticum och att  
beställa Charlotte Lindmarks föreläsning eller show. Föreningen bjuder medlemmarna på en matig 
soppa, bröd med pålägg, kaffe, te och kaka samt föreställningen om de deltar på årsmötet. Pris till 
föreställningen för icke medlemmar 150 kr. Årsmötet börjar 15:00, mat 16:00, föreställning 17:00. 
  
§ 84 Genomförda föreställningar 
Diskussion och reflektioner avseende höstens genomförda föreställningar Mammorna och Begrav 
mitt hjärta vid Udtjajaure. Trevliga och relativt välbesökta arrangemang. Möjlighet att betala med 
kort behöver ordnas se § 93 Zettle. Om biljetter ska skannas vid entré behövs fler scannrar och mer 
tid. Tekniken fungerar bra när kassan flyttats intill Biblioteksentrén. Utmaningar under 
ombyggnationen som exempel att anordna kringarrangemang och garderob. 
 
§ 85 Kommande föreställning 
 

 19 november Den tatuerade änkan  
Ansvar: Per-Erik och Kristina 
Funktionärer: Vera, Eva, Thomas, Mikael, eventuellt Stina samling 17:30. Vera ordnar inköp 
av gnuggisar – tillfälliga tatueringar. Föreningen bjuder på fika i pausen – chokladbollar och 
Festis, Eva ordnar inköp. Fika delas ut vid entré ifall man vill sitta kvar under pausen. 

 24 november Pianofavoriter Norrdans Christinasalen 19:00 
Ansvar: Thomas och Ann-Sofie 
Funktionärer: Per-Erik samling 17:30. 

 
§ 86 Möte med Folketshusföreningen 
På måndag den 15 november har Eva och Vera möte med representanter från Folketshusföreningen 
angående lokalbokning, scenmästare och garderob. Pris för bokning av Christinasalen är 4 360 kr. 
Under ombyggnationen erhålls en rabatt på 1600 kronor per föreställning vid bokning av 
Christinasalen. Malin sköter bokningar och kommer att ordna ett bokningssystem där styrelsen kan 
se aktuella bokningar. Folketshusföreningen fixar bärhjälp för 2021. Lösning för framtiden måste 
ordnas. Föreningen lämnar förfrågningar till Wibax, Lions eller andra lämpliga aktörer. Diskussion om 
garderob och att inkludera det i biljettpriset. 



 
§ 87 Biljettpriser vårens föreställningar 2022 
 

 8 januari Musikanternas uttåg bussresa till Skellefteå – 295 kr 
Bussresa till Skellefteå tillsammans med Luleå 

 16 januari Sörjen som blev Riksteatern Black box 19:00 – 200 kr 
Garderob ingår i priset 

 15 februari Aednan Riksteatern Christinasalen 19:00 – 200 kr 
Garderob ingår i priset 

 27 februari Charlotta Lindmark Acusticum 2Kök – 150 kr 
I samband med årsmöte 

 25 mars Frihet, jämlikhet och nalta tro Västerbottensteatern Christinasalen 19:00 – Gratis 
Garderob ingår 

 31 mars The Dawn Chorus Norrdans Christinasalen 19:00 – 170 kr 
Garderob ingår i priset 

 8 maj Anna Blomberg sjunger ut Riksteatern Christinasalen 19:00 – 200 kr 
Garderob ingår i priset 

 
§ 88 Bussresa 
Diskussion om bussresa till ”Musikanternas uttåg” i Skellefteå. 50 biljetter är preliminärbokade till 
föreställningen den 8 januari. Skellefteå bjuder på resan och guidad tur av Kulturhuset Sara. Den 
guidade turen börjar kl 14:00 och föreställningen kl 15:00. Föreställningen är 2 timmar och 30 
minuter inklusive paus. Thomas har kontaktat med Luleå Riksteaterförening som bokat buss med 57 
platser. 25 biljetter fördelas till respektive Piteå och Luleå. Avstämning bör ske om det finns behov av 
omfördelning vid exempelvis mindre försäljning på en ort. Thomas kontrollerar när 
Västerbottensteatern måste ha definitivt besked om biljettförsäljning och vilken tid bussen stannar i 
Piteå. Thomas gör utkast till medlemsbrev och Kristina skickar det till medlemmarna. 
 
§ 89 Beställning av Riksteaterns turnéproduktioner  
Diskussion om beställning av Riksteaterns turnéföreställningar för hösten 2022 och våren 2023. Varje 
ledamot i styrelsen har gett två förslag per person och tillfälle. Styrelsen beslutar att lämna önskemål 
om följande föreställningar från Riksteaterns utbud (antal röster inom parantes): 
 
Hösten 2022 

 Bratz Carneval (3) 
 Britt-Marie var här (3) 
 Landsbygdsupproret (3) 
 Ett drömspel (2) 

 
Våren 2023 

 Kameliadamen (5) 
 Kebaben på skäret (2) 

 
Utrymme lämnas för att kunna anordna föreställningar från Norrbotten- och Västerbottensteatern 
samt andra aktörer. 
 
§ 90 Ticksterutbildning 
Diskussion om internutbildning Tickster, styrelsen behöver fler som kan hantera systemet. De som är 
intresserade träffas tisdag den 16 november 18:00 i Vardagsrummet för att skapa evenemang 
avseende vårens föreställningar. Diskussion om olika funktioner som skulle vara önskvärda: 



 Möjlighet att kunna kontakta de som lämnat sin e-postadress i samband med köp av biljetter 
via Tickster. Kan man infoga en ruta med fråga om föreningen får spara deras uppgifter för att 
skicka informationsbrev. 

 Det vore bra om man skulle kunna bli medlem i samband med köp av biljett 
 Det förekommer att rullstolsplatser köps av personer som inte har rullstol, kan man 

komplettera dessa platser med informationstext om att man kan bli omplacerad i de fall 
rullstolsplatser saknas till de som faktiskt behöver dem. 

 
§ 91 Repertoarsnack 
Digitalt repertoarsnack för fyrkanten tisdag den 23 november 18:00, Per-Erik deltar. 
 
§ 92 Riksteatern Norrbotten 
Den 27–28 november har Riksteatern Norrbotten halvårsmöte i Jokkmokk med dansföreställningar. 
Sista anmälningsdag är den 17 november. Ingen från styrelsen har i dagsläget möjlighet att delta. 
 
§ 93 Zettle 
Styrelsen beslutar att skaffa ett nytt konto hos Zettle och att kontaktpersoner är ordförande och 
kassör. Kristina avslutar det gamla kontot och registrerar ett nytt. 
 
§ 94 SM-veckan 2022 
Genomgång av ansökan om bidrag till föreställningen ”Frihet, jämlikhet och nalta tro” inför 
kulturevenemanget Mästerlig folkfest under SM-veckan 2022. Ansökan skickas via Piteå kommuns e-
tjänst Förlustgaranti, Kristina ordnar det. 
 
§ 95 Nästa möte 
Tisdag den 21 december 17:30 gemensam middag och styrelsemöte. Vera kollar om vardagsrummet 
är ledigt Ann-Sofie beställer mat. 
 
§ 96 Information 
Ann-Katrin Sämfors kan delta på Regionens Kulturplansdialog och Stina är avtackad med två 
fribiljetter. 
 
§ 97 Övriga frågor 
Studio Acusticum har erbjudit styrelsen att se dansföreställning Shapes, Memory Wax den 21 
november kl 19:00. Vera, Ann-Sofie, Thomas, Per-Erik och Kristina avser att närvara. 
 
§ 98 Mötets avslut 
Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Vera Renberg    Kristina Söderberg 
Ordförande    Sekreterare 


