
 

 

Verksamhetsplan 2019-2021 
 

Mål 

Piteå Riksteaterförening ska sträva efter att: 

1. Ge ett blandat och attraktivt utbud av scenkonst och genomföra trevliga arrangemang 

för besökarna 

2. Sälja i genomsnitt 90 eller fler biljetter till varje föreställning  

3. Göra föreningens utbud känt bland piteåbor 

4. Göra Riksteaterns värdegrund och arbetssätt känt bland föreningens medlemmar, i 

syfte att öka medlemmarnas engagemang och lojalitet. Antalet medlemmar ska alltid 

överstiga 100 personer.  

 

Genomförande & riktlinjer för styrelsen 

Mål 1 – ett blandat utbud av scenkonst & bra arrangemang 

 Utbudet ska komplettera det övriga utbudet i Piteå, där dans och musik redan är 

relativt lättillgängligt 

 2019-2021 ska teaterföreningen satsa särskilt på spelad teater  

 Utbudet koordineras med det från närliggande riksteaterföreningar för att närregionen 

ska få ett så brett utbud av föreställningar som möjligt 

 Vi strävar efter att inkludera närproducerade föreställningar och föreställningar med 

lokal anknytning i utbudet  

 Vid planering av föreställningar ska vi sträva efter att kostnaderna för året inte ska 

överstiga de årliga intäkterna  

 Vid genomförande av föreställningar strävar vi efter att publiken ska ha en bra 

upplevelse även utanför teatersalongen. Detta gör vi till exempel genom att anordna 

kringarrangemang, gärna med anknytning till föreställningens tema.  

 Vi deltar i Riksteaterns regionala och nationella sammankomster och samarbeten 

Mål 2 och 3 – ökat antal besökare och ökad kännedom bland piteåbor  

 Inför föreställningar annonserar vi i evenemangskalendrar, på sociala medier, 

affischerar, delar ut flyers på stan, och skickar pressmeddelanden 



 Vi strävar efter att genomföra riktade företagssamarbeten och nå ut med riktad 

marknadsföring utifrån föreställningens tema 

 Vi samarbetar med teaterföreningar och andra aktörer i grannkommuner för att locka 

besökare även därifrån 

Mål 4 – öka medlemmarnas engagemang 

 Vi skickar medlemsbrev vid fyra tillfällen per år, där vi informerar om föreningens 

arbete, kommande föreställningar, samt informerar om Riksteaterns värdegrund och 

nationella satsningar på ett sätt som vi tror får fler medlemmar att känna 

engagemang, samhörighet och lojalitet med föreningen 

 Vid medlemsvärvning ska vi lyfta Riksteaterns värdegrund lokalt och på riksnivå samt 

medlemskapets ekonomiska fördelar  

 Vi beaktar medlemmarnas önskemål vid planering av kommande utbud 

 


