Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte 2022-02-08 kl 18:30
Lokal: Vardagsrummet och Teams
Närvarande: Thomas Andersson, Ann-Sofie Hartman Thelin, Mikael Jaldeby, Vera Renberg, Eva
Sonnenschein, Per-Erik Sortti och Kristina Söderberg, Ann-Katrin Sämfors adjungerad
Frånvarande: Anette Christoffersson
§ 118 Dagordning och mötesformalia
Genomgång av dagordning och mötesformalia.
§ 119 Slopade restriktioner
Diskussion om konsekvenser av de avskaffade restriktioner som presenterades den 3 februari och
införs den 9 februari. I Tickster bör spärrningar av rader och platser tas bort, Eva ordnar det.
Diskussion om att anordna fika i pauser, det är endast paus på föreställningen Anna Blomberg
sjunger ut som är i maj så det diskuteras närmare föreställningen.
§ 120 Genomförda föreställningar
Diskussion och reflektioner avseende senaste föreställningen Sörjen som blev. Det var en bra
föreställning som uppskattades av publiken. Dock dålig information från Riksteatern
kring denna föreställning, Riksteatern skulle bland annat kontaktat samtalsledare innan
föreställningen men gjorde inte det. Bra återkoppling från Lions som ordnade bärhjälp. Blackbox
saknar hörslinga, vilket är något att beakta vid eventuellt kommande arrangemang.
§ 121 Vårens föreställning
 15 februari Ædnan Riksteatern Christinasalen 19:00
Ansvar: Anette och Kristina, funktionärer Vera, Eva och Anki. Samling 17:30. Vera gör ett
pressmeddelande och hämtar tekniken från förrådet samt uppdaterar och laddar den.
 27 februari Årsmöte samt Gapskratt och tystnad Glugg Produktion Acusticum 2Kök
Se § 122 nedan.
 25 mars Frihet, jämlikhet och nalta tro Västerbottensteatern Christinasalen 19:00
Ansvar bestäms senare. SM-veckan blir av, föreningen får bidrag och kan erbjuda
gratisbiljetter till föreställningen. Eva ordnar arrangemang i Tickster och Facebook. Styrelsen
beslutar att skicka ut medlemsbrev och informera om det på årsmötet.
 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.
§ 122 Årsmöte
Diskussion om hur många som kan rymmas nu när restriktionerna avskaffats, finns det möjlighet att
släppa fler biljetter på Tickster när anmälningarna till årsmötet inkommit.

Det kommer finnas möjlighet att köpa medlemskap på plats och de som gör det blir då röstberättigad
till årsmötet. Vera skickar ut en extra kallelse till nya medlemmar. Diskussion om att bjuda in media
till årsmötet, eller om styrelsen skriver ett litet reportage.
Handlingar som ska publiceras på hemsidan:
 Kallelse
 Meddelande från valberedning
 Dagordning
 Verksamhetsberättelse
 Balansräkning
 Resultaträkning
 Revisionsberättelse
 Verksamhetsplan 2022–2024
 Styrelsens proposition om stadgeändring
Kristina skriver ut röstlängd och tar med den till årsmötet. Vera skickar reviderad
verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse till Kristina som publicerar det på hemsidan
https://www.riksteatern.se/forening/pitea-riksteaterforening/nyheter/arsmote/
Diskussion om valberedningens arbete, saknar några kandidater men arbete pågår.
§ 123 Annonsering
Marknadsföring av vårens program, annons i tidningen lördag den 5 februari. Alla evenemang är inte
utlagda på Facebook än men snart. Affischer för Riksteaterns produktioner under våren 2022 är
beställda och finns på Vandrarhemmet. Vera har beställt Västerbottensteatern till Frihet, jämlikhet
och nalta tro. Kristina har beställt till Norrdans. Kaleido vill helst ha liggande format till sina digitala
skärmar. Kristina undersöker igen om föreningen kan få digitala affischer från Riksteatern.
Affischerna finns på Vandrarhemmet, till höger om trappen. Utdelning av flygblad inför Ædnan fredag
eller lördag, Vera tar med banden.
§ 124 Riksteaterns turnéproduktioner
Beställning av Riksteaterns turnéproduktioner - våra önskemål.
Hösten 2022
 7 oktober Greatest hittills Christinasalen 19:00
 16 oktober Britt-Marie var här Christinasalen är preliminärbokade då, Vera kollar när
Christinasalen är ledig och kontaktar Anneli om ett annat datum
 26 november Laika Christinasalen 19:00
Följande föreställningar är inte turnélagda till Piteå:
 Brats Carnival är turnélagd till Luleå
 Landsbygdsupproret – gick endast till de som endast önskat den
 Ett drömspel – kort turnéperiod
Diskussion om Norrbottensteatern och Västerbottensteaterns utbud under hösten 2022 och våren
2023.
Våren 2023
Besked väntas i början av mars, styrelsen har tidigare beslutat att önska:
 Kameliadamen föreslagen lokal Christinasalen
 Kebaben på skäret föreslagen lokal Christinasalen

§ 125 Samarbete med Lions
Underlag till Lions för bärhjälp är klart. De skickar det direkt till Ola efter varje förställning.
§ 126 Kom ihåg 2022
Vera skickar ut förslag till övriga styrelsemedlemmar.
§ 127 Medlemsbrev
Mejl från en medlem som inte vill ha medlemsbrev. Meddelat att hen får inbjudan till
årsmötet enligt stadgar men exkluderas från övriga medlemsbrev.
§ 128 Nästa möte
Söndag den 27 februari efter årsmötet.
§ 129 Övriga frågor
 Satu Takkinen har fått två fribiljetter som tack för sin medverkan på föreställningen Sörjen
som blev.
 Scenkonst 22 Riksteatern i Hallunda – http://scenkonst22.riksteatern.se/
Mer information och anmälan kommer på det nya året – håll utkik!
§ 130 Mötets avslut
Mötet avslutas.

__________________________________
Vera Renberg
Ordförande

__________________________________
Kristina Söderberg
Sekreterare

