
  
 
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 2022-01-13 kl 18:30 
Lokal: Vardagsrummet och Teams 
 
Närvarande: Thomas Andersson, Anette Christoffersson, Mikael Jaldeby, Vera Renberg, Eva 
Sonnenschein, Per-Erik Sortti och Kristina Söderberg, Ann-Katrin Sämfors adjungerad 
 
Frånvarande: Ann-Sofie Hartman Thelin 
 
§ 109 Dagordning och mötesformalia 
Genomgång av dagordning och mötesformalia. 
 
§ 110 Genomförda föreställningar 
Diskussion och reflektioner avseende senaste föreställningen Musikanternas uttåg – bussresa. Det 
var ett trevligt och väldigt bra arrangemang, fullbokat. 
 
§ 111 Nya restriktioner 
Diskussion om konsekvenser av de nya restriktioner som presenterades 11 januari och infördes den 
12 januari för att begränsa smittspridningen. Konsekvenser för föreställningen Sörjen som blev skulle 
vara 70 platser men nu 30. Samtalet med Satu blir inte av eftersom Biblioteket inte anordna några 
grupparrangemang. Biblioteket tar med sig böcker och diskussionsfrågor för utdelning vid före-
ställningen. Aednan anpassa placering i Tickster enligt tidigare mall. Diskussion om att ställa in 
Aednan utifrån gällande restriktioner, styrelsen beslutar att avvakta. Diskussion om inköp av visir och 
munskydd till oss som arrangörer, styrelsen beslutar att köpa in behövligt skyddsmaterial. Vera fixar. 

 
§ 112 Vårens föreställning 

 16 januari Sörjen som blev Riksteatern Black box 19:00 
Ansvar: Vera och Thomas eventuellt, funktionärer Eva och Anki. 

 15 februari Ædnan Riksteatern Christinasalen 19:00 
Ansvar: Anette och Kristina, funktionärer eventuellt Vera. 

 27 februari Årsmöte och Gapskratt och tystnad Glugg Produktion Acusticum 2Kök 
Ansvar bestäms senare. Vera kontaktar Roger på 2Kök. Vera skickar underlag och bild till Eva 
som lägger upp evenemang. Vera gör ett förslag till kallelse och verksamhetsberättelse och 
skickar ut för synpunkter och kompletteringar. Kristina gör dagordning och förslag till 
revidering av stadgar. Ola håller på att göra klar bokföring för 2021, Micke kontaktar Ola om 
han skickar det direkt till revisorerna. Revisionsberättelse måste vara klar och underskriven. 
Valberedning har påbörjat sitt arbete inför årsmöte. Kallelse måste skickas senaste den 27 
januari. Anki tillfrågar mötesordförande och Kristina kan vara sekreterare på årsmötet. 

 25 mars Frihet, jämlikhet och nalta tro Västerbottensteatern Christinasalen 19:00 
Ansvar bestäms senare. Status i e-tjänsten - Under behandling. 

 31 mars The Dawn Chorus Norrdans Christinasalen 19:00 
Ansvar bestäms senare. 

 8 maj Anna Blomberg sjunger ut Riksteatern Christinasalen 19:00 
Ansvar bestäms senare. 



§ 113 Riksteaterns turnéproduktioner 
Beställning av Riksteaterns turnéproduktioner - våra önskemål. Turnéläggningen är inte klar. 
 
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 
 Laika den 26 november 2022 kl 19:00 Christinasalen - klar 

 
Våren 2023 

 Kameliadamen föreslagen lokal Christinasalen 
 Kebaben på skäret föreslagen lokal Christinasalen 

 
§ 114 Ekonomi 
Micke presenterar budgetutkast för 2022. Diskussion om budget och önskade föreställning för 
hösten 2022. 
 
§ 115 Nästa möte 
Tisdag den 8 februari 18:30, Vera kollar om vardagsrummet är ledigt. 
 
§ 116 Övriga frågor 

 Greatest Hittills - Erbjudande om första vecka i oktober en fredag eller lördag. Avvakta pris. 
 Marknadsföring - Eva ordnar samlingsaffisch för alla vårens föreställningar förutom Sörjen 

som blev samt information om att vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner. Affischer till 
Riksteaterns föreställningar våren 2022 finns. Avvakta kommunens beslut om bidrag innan 
beställning av affischer till Frihet, jämlikhet och nalta tro. Till årsmötet räcker det med 
samlingsaffischen, hemsida och Facebook. Beställning av affischer till The Dawn Chorus 
Norrdans är inte genomfört. 

  
§ 117 Mötets avslut 
Mötet avslutas. 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Vera Renberg    Kristina Söderberg 
Ordförande    Sekreterare 


