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Verksamhetsperiod 

 

Verksamhetsplanen omfattar perioden 2012-01.01 till och med 2012-12-31. 

 

Sammanfattning 

 

Verksamheten går framåt. En hel del arbete har utförts gällande avtal med Stan, 

ekonomin, stadgar, vebbsajt och en del annat. Upprustning av lokalerna har skett 

på flera sätt.   

 

Framskridandet skulle kanske kunna vara snabbare. Antalet medlemsföreningar är 

fortfarande lågt. Även deltagande från styrelsemedlemmar skulle kunna vara 

bättre. Flera har avgått och nyval har skett. Efter nyvalet är dock styrelsearbetet 

betydligt bättre.  

Nuvarande personalen räcker inte riktigt till för de arbetsuppgifter som behövs.  

Arbetsbelastningen är hög. 2011 gick med vinst, Hur det går 2012 beror mycket 

på hur mycket personal som behövs för att få verksamheten att fungera och 

utvecklas på ett bra sätt. 

 

En fråga som vi ställer oss är:  Finns det tillräckliga resurser för en fortsatt 

styrning, drift och nödvändig utveckling av verksamheten? 
 

Föreningsrådet 
 

Att dra igång en ny verksamhet eller att som vi nu gör ta över en kommunal 

verksamhet innebär att det är mycket som skall etableras och skapas. Ofta kan det 

vara svårt att på förhand se hur olika saker kommer att fungera i verkligheten.   

 

Vi befinner oss i en förändringsprocess som har tre olika faser. Första fasen är att 

etablera själva föreningsrådet med årsmötet, stadgar och styrelsearbete. Resan har 

gått från kaotiska möten, avsaknad av medlemmar och labila styrelser. Det handlar 

mycket om att   få med sig föreningarna och tydliggöra ansvarsfördelningar, risker 
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med ekonomi och att hantera rädlan av att bli lurad. 

Vi är nästan igenom denna fas.  

 

Andra fasen handlar om att ta över och få den löpande verksamheten att fungera. I 

denna fas sätts rutinerna på prov. Här har vi kommit halvvägs.  

Vi har haft mycket problem med bokningssystemet och rutinerna runt detta. Vi tog 

över faktureringen och det var mycket problem med fakturering i början. En del 

kunder betalar inte fakturorna och frågan är hur vi bäst gör med inkasso. 

 

Just nu talar vi om avbeställningar och tittar på dessa rutiner och regler. 

 

Fas tre handlar om utveckling av verksamheten. Hit hör att dra igång egna 

arrangemang. Det ekonomiska utrymmet bestämmer utvecklingstakten. En 

ansträngd ekonomi innebär att mindre kraft kan läggar på utvecklingsarbete. 

 

Vi har ännu inte ägnat så mycket energi åt fas tre. Under kommande år skall vi se 

aktiviteter i detta område. 
 

Stadgar 

 

Om de nya stadgarna antas är inga ytterligare arbeten med stadgarna planerade under 

året. Stadgegruppen komer då att upplösas. 
 

Administrativa rutiner 

 

Arbetet med dokumenthanteringsplanen beräknas förstsätta under nästkommande 

år.  Arbetet fortsätter med att dokumentera kritiska rutiner . En del instruktioner är 

fortfarande i form av stans instruktioner och dessa skall ses över och göras om till 

egna rutiner och regler. 
 

Bokföring  
 

Fakturering, bokföring, lönehantering och övriga ekonomiska rutiner kommer att 

läggas ut på en underleverantör. Vi har hittat en leverantör som vi vill skriva ett 

avtal med. Avtalsarbetet är startat och kommer att vara klart före sommaren. 

 

Styrelsen 
 

Nya stadgar underlättar arbetsfördelningen och arbetet i styrelsen.  Under året 

kommer vi att löpande arbeta med att höja enagemanget i styrelsen. Ordeföranden 

skall arbeta mer med arbetsledning och mindre ned eget direkt arbete. 
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Arbetet med fördelningen av arbetet inom styrelsen fortsätter under det 

kommande året. Styrelsens arbete fördelas på följande sätt: 

 

Kommunikation Rekrytering, Information, 

Marknadsföring 

Nuvarande: 

Matilda Bergroth 

Service Förmåner, Föreningsservice Nuvarande: 

Tatiana Vega 

Ekonomi Fakturering, Revision, Inkasso Nuvarande: Karl Petré 

System och underhåll It, Arkiv, Webb, Telefoni Nuvarande: Lars-

Göran Holmberg 

Personal    Fast och Timanställd personal, 

Ungdom, Praktikanter, Valberedning, 

Projekt 

Nuvarande: Johan 

Hörman 

Inköp/Avtal Staden, Paraply, Avtal, Upphandlingar Nuvarande: Lars-

Göran Holmberg 

Uthyrningskvalité Problem vid uthyrning Nuvarande: Paola 

Saldivar 

Uthyrning  Nuvarande: German 

Castillo 

Styrelsen Projekt, Verksamhetsutveckling Bestäms vid 

styrelsemötena 

 

Avtal med stan 
 

Föreningsrådet har framfört stark kritik mot stan för att stans bokningsverksamhet 

inte följer de regler, som ställts upp om nolltaxa och helgbokningar.  Avtalet skall 

skrivas om på vesäntliga punkter inför ett fullt övertagande av verksamheten från 

1 januari 2013.  
 

Övertagande av anställd personal  

 

Timanställd personal skall tas över av föreningen under året. Senast vid 

halvårsskiftet beräknas det kunna bli verklighet. Fast anställd personal (idag 

German Castillo) kommer enligt planerna att erbjudas anställning i föreningen 

från 1 januari 2013.  

 

Lokaluthyrning  

 

Lokaluthyrning är vår kärnverksamhet och kommer förtsätta under året som 

vanligt. Vi kommer att undersöka möjlighetena att utöka denna verksamhet med 

fler lokaler. Det kan finnas möjlighet att vi kan samarbeta med andra 

verksamheter i huset och hyra ut andra lokaler då dessa inte används.  

 

En viktig del av detta är att alla lediga lokaler finns med i bokningssystemet. Så är 

inte fallet idag och det är något som behöver rättas till.  

 

En annan viktig del är att det är lätt stt se vem som har bokat vad. Skärmar är 

inköpta och skall monteras upp för att underlätta informationen till våra gäster. 
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Tjänster 

 

Vi fortsätter med att erbjuda städning, projektorhyra och skåphyra. Vi kommer att 

se över hyresnivån och reglerna runt skåpshyrorna. Dessa är för låga och täcker 

knappt kostnaderna.  

Vi planerar att investera i en mobil PA ljudanläggning. Denna behövs för att kunna 

använda lokalerna till musik och teaterevenemang. Kostnaden för denna är hög ca 

200 kkr. Hälften har vi fått bidrag för av komunförvaltningen. Vi tror att vi kan 

hyra ut utrustningen till våra kunden och att investeringen skulle kunna återbetalas 

inom ett till två år.  

 

Även trådlöst internet är på önskelistan. Många hyresgäster frågar efter denna 

tillgång i lokalerna. Speciellt gäller det för uthyrning till företag och liknande.  

Styrelsen har beslutat att dra in en bredbandsanslutning till kontoret för att att 

lägga en grund för en sådan utveckling. 

 

Verksamhetsutveckling 

 

Styrelsen har beslutat att vi skall anordna en till två egna arrangemang under året. 

Vi har tillsatt en projektledare och har som målsättning att anordna ett 

arrangemang i september 2012. 

 

Ytterligare en förutsättning för verksamhetsutveckling är en utveckling på 

personalsidan. Den nuvarande personalen räcker bara till den löpande 

verksamheten. 

Föreningen behöver analysera de ekonomiska möjligheterna till en en utveckling 

samt skapa en utvecklingsplan. För att göra detta möjligt är en ansökan om 

utvecklingsstöd inlämnad till kulturförvaltningen. Tanken är att vi skall 

projektanställa en person för detta arbete med erfarenhet av utvecklingsarbete av 

kulturell verksamhet.  

 

Medlemsförmåner 

Detta har aktualiserat frågan om medlemsförmåner. Styrelsen har beslutat att vi 

skall införa ett bonussystem för medlemmar. Systemet är tänkt att de ekonomisk 

rabatt till medlemmarna. Reglerna för systemet skall utformas under året. 

 

Underhåll 
 

Under 2012 kommer underhåll och renovering av lokalerna att fortsätta. 

Underhållsplaner skall tas fram. Ekonomin bestämmer helt i vilken takt vi kan 

genomföra planerna. Följande behöver utföras som det ser ut nu:  
 

Inventarier  - Nytt kylskåp i baren utanför Brommasalen behövs. 

- Inredningen i baren bör byggas om. 

- Scenutrustningen i alla rum ses över.  

- Draperierna på scenen och mitt i brommasalen bör ses över. 

- Teaterbelysning samt festbelysning måste byggas om. 

- PA anläggning inköpas  

- Nya gardiner i alla rum 

- Bord bör köpas in alternativt repareras.  

 

Renovering  - Golven utanför de nyreparerade lokalerna behöver bytas ut. 
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- Parkettgolvet i Brommasalen är i akut behov av underhåll. 

- De gamla fönster mot Drottningholmsvägen respektive Gustavlundsvägen 

bör bytas ut eller förnyas. 

- Köket behöver renoveras helt.  
 

Ekonomisk budget 2012 

 

Mycket arbete har lagts ner på att formulera en budget för 2012. Budget finns 

separat. 

 


