
  

Föreningsrådsmöte 16 juni

 16 juni kl 19.00, Nockebysalen
 Syfte: Förbereda extra årsmöte

EXTRA ÅRSMÖTE
 22 september kl 18.30 (preliminärt datum)
 Val av ordförande, tre nya styrelsemedlemmar 

och revisorer



  

Föreningsrådsmöte 16 juni

 Inkomna frågor
 Styrelsens status
 Ansökningar om medlemskap
 Medlemskap varför då?
 Avtal med kommunen
 Upprustning av lokaler
 Ekonomi
 Hemsida
 Stadgar



  

Inkomna frågor



  

Styrelsens status

Vid konstituerande mötet 17 november fick vi följande 
styrelse:

Ordförande: Jeshika Dorado A Ersatt med Johan Hörman
Viceordförande: Johan Hörman
Sekreterare: Lars-Göran Holmberg
Kassör: Sara Martén Ersatt med Johan Hörman
Ordinarie ledamot: Godfrey Seruwu
Ordinarie ledamot: Eusebio Crespo 
Ordinarie ledamot: Matilda Nantale

Karl Petré bistår styrelsen i dess arbete



  

Ansökningar om medlemskap

 Bromma Folkdansgille
 Squaredandklubben Seniorera
 BK Två Ess
 Stockholmsföreningen Finska Krigsbarn
 Bromma Pensionärsförening (SPF Bromma)
 Kamratföreningen Gamla & Nya vänner



  

Medlemskap varför då?

 Vad syftet med föreningen?
 Varför föreningar bör gå med i Alviks Kulturhus?
 Vad vi gemensamt har att vinna på att vara ett 

starkt föreningsråd?
 Vad har den enskilda föreningen att vinna på 

medlemskap?
 Hur gör man detta till ett KULTURHUS FÖR 

ALLA ?



  

Avtal med kommunen

Mellan Stockholms Stad genom dess kulturnämnd, org nr 212000-0142 nedan kallad förvaltningen och
föreningen Alviks Kulturhus, org nr 802455-1395 nedan kallad föreningen har ingåtts följande 

Samverkansavtal för samlingslokalen Alviks medborgarhus under
försöksperioden 110601-121231

1. Avtalsinnehåll

Parternas åtagande regleras av

1) skriftliga ändringar och tillägg till avtal.
2) detta avtal.
3) bifogade bilagor enligt punkt 27 nedan.

Om det i ovan nämnda avtal förekommer uppgifter eller föreskrifter som strider mot varandra gäller
handlingarna i ovan angiven ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat.  

2. Syfte och mål

Syftet med detta samverkansavtal är att under försöksperioden 2011-06-01 – 2012-12-31 ge föreningen
möjlighet pröva på att driva verksamheten Alviks Medborgarhus. 

Målsättningen är att verksamhets- och personalansvar efter försöksperiodens slut ska övergå till föreningen.
Detta under förutsättning att parterna kommer överens.

3. Verksamhetens omfattning

Föreningen åtar sig att vid Alviks Medborgarhus bedriva allmän samlingslokalverksamhet och upplåta
lokaler för uthyrning till föreningar, företag och privatpersoner som registreras genom bokningen på



  

Upprustning av lokaler

 Undehållsplan
 Elinstallationer
 Toaletter
 Golv
 Vägg i Biblan



  

Ekonomi

 Budget
 Nya priser från halvårsskiftet
 Fakturering



  

Hemsida



  

Stadgar


