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Sekreterare: Karl Petré 

 

Bilagor 
Närvarolista 
Kallelse med dagordningsförslag 

Förslag till dagordning från pensionärsorganisationerna 

Förslag till verksamhetsplan från arbetsgruppen 
Bokslut 2009 för Alviks medborgarhus 

 

Grundningsmöte 3 juni 2010 
 

Tid 2010.06.03  kl 18.30 

Plats Alviks medborgarhus Nockebysalen 

Närvaro German Castillo anställd på medborgarhuset, Bo Andér chef för kulturstrategiska 

avdelningen inom Stockholms Kulturnämnd, Pelle Skoog, Spiros Gogos och Alf Glesing 

från Åsö Föreningsrådet samt 37 personer från 23 föreningar enligt bifogade 

närvarolistan. Organisationerna är (med reservation för feltolkning av den handskrivna 

listan):  
Alvik MHG Klubb 

Antawosa Bolivia 

Birka Dansklubb 

Bromma Folkdansgille 

Bromma Socialdemokratiska 

Områdesorganisation 

Bygdedansens Vänner 

Club Salsa Fiesta 

CPC 

Fuerza de los Andes 

Håkans Dansskola 

Los Guachacas 

Minneberg-Tranebergs 

Socialdemokratiska 

Förening 

Nigerianska Föreningen 

Nya och Gamla Vänner 

Nätverk Saiame - Rythm 

Dance Connection 2010 

PRO Bromma Centrum 

PRO Traneberg-Västerled 

SPF Västerled 

Stockholmsföreningen Finska 

Krigsbarn 

SV Stockholm 

Tango Norte 

Vänsterpartiföreningen 

Bromma-Ekerö 

Örjansringen 

 

Inledning 

 

German Castillo öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

De närvarande representanterna för olika föreningar beslutade att hålla detta möte 

för att diskutera bildandet av en förening för Alviks medborgarhus. 

 

Bo Andér, chef för kulturstrategiska avdelningen inom Stockholms Kulturnämnd, 

gav en kort bakgrund till mötet.  

Alla partier är överens om att föreningar ska driva stans kulturhus. Alvik är 

det enda som fortfarande drivs av stan. Det finns ingen anledning att hetsa 

fram beslut. Med det engagemang som syns här, så kommer ett bra beslut att 

komma så småningom. Vi vill hjälpa till och har bland annat erbjudit Pelle 

Skoog som resurs. Det finns inga tankar från någondera politiska sidan om 

att ett stöd inte skulle fortsätta i samma utsträckning som nu.  

 

Dagordning presenterades (se bilaga) från "arbetsgruppen". Arbetsgruppen hade 

utsetts på ett tidigare möte. Ett alternativ ställdes från pensionärsföreningarna (se 

bilaga). Flera förslag ställdes under mötet om ändringar. Men i praktiken blev 

dagordningen ganska spontan. 
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Mötesfunktionärer 

 

Följande valdes: 

 

ordförande  Lars Furehed 

sekreterare Karl Petré 

justerare María García 

 

Skriftliga underlag 

 

Arbetsgruppen presenterade ett förslag till verksamhetsplan (se bilaga) och German 

Castillo presenterrade ett bokslut för Alviks Medborgarhus (se bilaga). Förslag till 

stadgar var tänkt att presenteras, men det blev aldrig av. Inget av detta hade 

skickats ut i förväg till föreningarna. Flera föreningar klagade på brist på 

information i förväg. Arbetsgruppen medgav att de hade brustit på den punkten, 

men framhöll, att ingen annan heller kommit med något utarbetat förslag. Kallelse 

har dock skickats till många föreningar "som har verksamhet här". Förslag ställdes 

(men beslutades inte), att allt material ska läggas ut på vebbsajten för Alviks 

Medborgarhus.  

 

Föreningsbildande 

 

Mötet beslutade, att  

- bilda en förening. 

- föreningens arbetsnamn är "Alviks kulturhus". 

- bilda en interimsstyrelse på fem personer. 

 

Till interimsstyrelse valdes 

Sara Martén 

Jeshika Dorado 

Johan Hörman 

Seruwu Godfrey 

María García 

 

Till ordförande för interimsstyrelsen valdes Jeshika.  

 

Styrelsen uppmanades, att snarast lägga ut kontaktuppgifter på vebbsajten för 

Alviks Medborgarhus. 

 

Nästa möte 

 

Beslutades, att styrelsen utser datum för nästa möte. 

 

Underlag för beslut måste vara, att föreningen har god tid att besluta om 

verksamheten innan 1 november, när ansökan om bidrag från Stockholms Stad, 

Boverket med flera måste vara inne. 

 

 

Sekreterare  Justerare 

 

 

 

Karl Petré  María García 


