Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 2021-12-21 kl 18:30
Lokal: Vardagsrummet
Närvarande: Thomas Andersson, Anette Christoffersson, Ann-Sofie Hartman Thelin, Mikael Jaldeby,
Vera Renberg, Eva Sonnenschein, Per-Erik Sortti och Kristina Söderberg
§ 99 Dagordning och mötesformalia
Genomgång av dagordning och mötesformalia.
§ 100 Genomförda föreställningar
Diskussion och reflektioner avseende de senaste föreställningarna Den tatuerade änkan och
Pianofavoriter. Den tatuerade änkan var ett trevligt och mycket välbesökt arrangemang.
Tatueringsstationen var uppskattad och inbjöd till spontana samtal. Chokladboll och Festis var en
trevlig överraskning för besökarna. Pianofavoriter var relativt välbesökt trevlig dansföreställning.
§ 101 Vårens föreställning
 8 januari Musikanternas uttåg bussresa
Bussen avgår 12:10 från Piteå stadsbiblioteks parkering. Den guidade turen börjar kl. 14:00
och föreställningen kl. 15:00. Föreställningen är 2 timmar och 30 minuter inklusive paus.
Luleå Riksteaterförening har bokat buss med 50 platser inte 57. Vi fick överta 17 biljetter från
Luleå som enbart sålt 8. Västerbottensteatern skickar biljetterna via post. Diskussion om
hantering av biljetter för de som köpt via Tickster och de som anmält intresse via e-post. De
som köpt via Tickster får de ”riktiga” biljetterna på bussen och de som anmält intresse via epost får swisha och får biljetterna på bussen. Vera återkopplar till de som anmält intresse via
e-post och tar med en lista till bussen. Det finns chokladbollar kvar i förrådet, Vera kollar hur
många som är kvar. Skriftlig information via e-post till resenärerna om att vaccinationsbevis
krävs och munskydd till bussresan.
 16 januari Sörjen som blev Riksteatern Black box 19:00
Ansvar: Vera och Thomas
 15 februari Aednan Riksteatern Christinasalen 19:00
Ansvar bestäms på nästa möte.
 27 februari Charlotta Lindmark Acusticum 2Kök
Ansvar bestäms på nästa möte. För de som inte är medlemmar så finns biljetter till
föreställningen kl. 17.00 till salu för 150 kr. Vi lägger ut 25 biljetter med information om att
föreningens medlemmar kommer att bjudas på föreställningen om de deltar på
årsmötesförhandlingarna.
 25 mars Frihet, jämlikhet och nalta tro Västerbottensteatern Christinasalen 19:00
Ansvar bestäms på nästa möte. Kultur, park och fritid arbetar med fördelningen av potten till
SM-veckan.
 31 mars The Dawn Chorus Norrdans Christinasalen 19:00
Ansvar bestäms på nästa möte.
 8 maj Anna Blomberg sjunger ut Riksteatern Christinasalen 19:00
Ansvar bestäms på nästa möte.

§ 102 Riksteaterns turnéproduktioner
Beställning av Riksteaterns turnéproduktioner - våra önskemål. Turnéläggning sker efter jul.
Hösten 2022
 Britt-Marie var här föreslagen lokal Christinasalen
 Brats Carnival föreslagen lokal Christinasalen
 Landsbygdsupproret föreslagen lokal Folkets Hus Royal, Rosvik
 Ett drömspel föreslagen lokal Christinasalen
Våren 2023
 Kameliadamen föreslagen lokal Christinasalen
 Kebaben på skäret föreslagen lokal Christinasalen
Tisdag 23 november var det Repetoarsnack Fyrkanten, Eva deltog. Samordningen fungerar inte
optimalt. Diskussion om samarrangemang 123 Schtunk mötte positiv respons.
§ 103 Greatest Hittills
Ingen återkoppling från Ronny.
§ 104 Ekonomi
Mikael har påbörjat ett budgetutkast för 2022. Information från Ola Edeblom om ny
faktureringsadress. Det bästa är att skicka e-faktura eller mejla fakturan till
8988002229@autoinvoice.se. Övriga ekonomihandlingar kan skickas till ekonomi@pitefolketshus.se
§ 105 Möte med Lions
Eva och Vera har haft ett möte med Lions angående bärhjälp och skickat ett kontraktsförslag. Lions
har diskuterat frågan på medlemsmöte samt styrelsemöte och är positiva till ett samarbete.
Förfrågan till Lions om vi kan marknadsföra det nya samarbetet. Vera gör en lathund för Lions.
§ 106 Nästa möte
Torsdag den 13 januari 18:30 Vera kollar om vardagsrummet är ledigt.
§ 107 Övriga frågor
 Subcase den 17-19 februari 2022 är en mässa, utbildningsdag och mötesplats för oss som
arrangerat samtida cirkus tidigare och som vill veta mer om konstformen. Riksteatern
nationellt står för anmälningsavgiften för två personer per förening. Eva Sonnenschein och
Vera Renberg är intresserade. Styrelsen beslutar att vår lokalförening ska stå för resa och
hotellkostnad.
§ 108 Mötets avslut
Mötet avslutas.
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