
  

Extra årsmöte 20 oktober

 20 oktober kl 18.30-21:00
 Godkännande av nya medlemmar, stadgar, 

Attestinstruktion, Arvoden för styrelsen
 Kompletteringsval av Ordförande, ordinarie, 

och suppleanter
 Val av revisorer
 Kompletteringsval till valberedning
 Avtalet med kommunen



  

●Beslut om medlemskap

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

områdesorganisation



  

Beslut om nya stadgar

FÖRSLAG
Ändring av stadgar
Följande förslag till ändring av stadgarna 
läggs fram av Stadgegruppen som bestått 
av Karl Petré, Allen Ristovic och Björn 
Söderstedt.



  

Beslut om nya stadgar

FÖRSLAG, Grundkriterier:
➔Åstadkomma ett stadgeförslag med bredast 
möjliga koncensus
➔Synkronisering med Skatteverkets 
rekommendationer
➔Kortfattad och koncist stadgeskrivning
➔Logisk uppställning
➔Ta bort delar som är bättre lämpande i andra 
dokument (ex. Policydokument)
➔Terminologiskt konsekventare formulering
➔Konsekventa tidsangivelser och tidslinjer



  

Beslut om nya stadgar

FÖRSLAG, Ändamålsparagraf:
Ska verka för

➔ att det i Alviks Medborgarhus ska finnas ett 
kulturhus öppet för alla.
➔ att tillhandahålla samlingslokaler på opartiska 
villkor under hänsynstagande till prioriterade 
grupper.
➔ att främja föreningslivets intressen i Bromma 
och dess geografiska närområde.
➔ att stödja medlemmar i deras ideella 
verksamheter.
➔ att verka för att husets kulturella värden behålls.



  

●Beslut om Attestinstruktion

 Förslag
Följande krongränser ska gälla för attestering:

Krongräns Rätt att attestera
< 5 000 Föreståndare
< 15 000 Ordförande och kassör var för sig
>= 15 000 Styrelsen



  

●Beslut om Arvode 

 Valberedningens förslag om arvoden till 
ordinarie styrelse



  

Styrelsens status

Johan Hörman, tillförordnad ordförande och kassör
Lars-Göran Holmberg
Godfrey Seruwu
Eusebio Crespo
Matilda Nantale

Karl Petré, adjungerad sekreterare sedan 10 mars

Avgågna: 

Jeshika Dorado A, ordf

Sara Martén

Sukri Demir 
Paulina Martinez
Jan Fredriksson



  

●Beslut om styrelse 

Valberedningens förslag
 Kompletteringsval av ordförande
 1 ordinarie ledamot
 3 suppleanter



  

●Beslut om revisorer 

Valberedningens förslag
 Val av två revisorer



  

●Beslut om valberedning 

 Kompletteringsval till valberedning



  

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


