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Årsmöte 26 oktober 2010 
 

Tid 2010.10.26  kl 19.00 

Plats Alviks medborgarhus Nockebysalen 

Närvaro German Castillo anställd på medborgarhuset,  
Torvald Olsson-Sundelin från Kulturstrategiska avdelningen inom Kulturnämnden,   

samt 26 personer från 20 föreningar enligt bifogade närvarolistan. Organisationerna är 

(med reservation för feltolkning av den handskrivna listan): 

  
ABC-klubben 

Birka Dansklubb 

Bridge Klubb 2 Ess 

Bygdedansens Vänner 

Cubaritmos 

Cultural Promotion Club 

Finska Pensionärer: Ikinouret 

Los Guachacas 

KOMCIWAN 

PRO Traneberg-Minneberg 

PRO Bromma Centrum 

Rompiendo Lonjas 

Rhythm, Dance and Culture 

Connection 

SPF Västerled 

Stockholms Finska Krigsbarn 

Svensk-Argentinska 

Tangoföreningen 

World Human Justice 

Örjansringen 

 

Observatörer 

Bromma Socialdemokratiska 

Områdesorganisation 

Minneberg-Tranebergs 

Socialdemokratiska Förening 

 

 

Inledning 

 

Mötet öppnades av Jeshika Dorado. 

Interrimsstyrelsen presenterades. 

Till mötesfunktionärer valdes följande: 
 ordförande   Arne Nygren 

 sekreterare  Karl Petré 

 justerare  Jan Fredriksson och Sukrî Demîr 

 

Torvald Olsson-Sundelin presenterade sig kortfattat. Hans chef Patrik Liljegren hade också inbjudits, 

men kunde inte komma. 

Närvarolistan godtogs som röstlängd. 

Att mötet blivit behörigen kallat fastslogs. 

Dagordningen fastställdes. 

 

Verksamhetsplan, verksamhetsplan, stadgar och budget 
 

En diskussion fördes om stadgarna, som ifrågasattes av några personer. Konkret pekades på 

möjligheten att delegera firmateckningen. Men det fanns en bredare osäkerhet inför lämpligheten av 

stadgarnas utformning. Interimsstyrelsen framhöll, att man behövde preliminära stadgar för att få fram 

organisationsnummer. Förslag framfördes då, att man kunde besluta att stadgarna kunde fungera som 

riktlinjer och att en arbetsgrupp skulle tillsättas, som skulle bearbeta stadgarna för senare beslut. Mot det 

sades, att en förening måste ha entydiga stadgar. De som hade synpunkter mot stadgarna kunde 

emellertid inte formulera ändringsförslag. 

 

Mötet beslöt,  att anta stadgarna som riktlinjer. 

 att styrelsen ska bearbeta stadgarna. 

 att årsmötet efter dagens avslutning skulle ajourneras till januari-februari, då  

 stadgarna slutgiltigt skulle antas. 
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Jeshika redogjorde för den verksamhetsplan som skickats ut och lagts ut på nätet. Frågor ställdes och 

besvarades. 

- Som hyresgäster kommer föreningen att ansvara för det inre underhållet. För detta föreslås en 

reparationsfond. Storleken 150 000 är en ungefärlig uppskattning. Styrelsen har inte haft 

diskussioner med värden om detaljer.  

- Värden svarar för det yttre underhållet, exempelvis hissen.  

- Föreningen ska hyra plan 2. Egentligen inte plan 3 som är vinden. Andra hyr plan 0 och 1. Dessa 

kontrakt går ut 2012, då föreningen kanske kan ta över hyran även av dessa plan.  

- Abc-klubben påpekade, att de fått nytt kontrakt, där allt utom varmvatten är borttaget, det vill 

säga en försämring.  

- Olsson-Sundelin tillfrågades om förväntade hyreshöjningar, men han kunde inte svara. Det 

brukar vara 1-3 %. Ska man ta större ansvar, måste hyran sänkas. 

- Avgifterna i huset har inte höjts på 17 år. Avgifterna är så låga, att det nästan alltid är fullbokat. 

Det framfördes, att det vore olyckligt, om föreningsövertagande skulle bli kopplat till mycket 

högre avgifter.  

- Det finns ett antal förbättringsområden, som gör att lokalerna kan utnyttjas mer, vilket skapar 

högre intäkter. 

- Det har skett en stor ökning av lokalutnyttjandet. År 2003 utnyttjades lokalerna cirka 3000 

timmar, för 2009 var det 7000. Någon menade att det berodde på bristen på lokaler i centrala 

stan. Olsson-Sundelin svarade, att antalet lokaler i Stockholm ökat från 17 år 2003 till 20 idag.  

- Personalansvaret ska tas över, men det står kvar hos kommunen det första året. 

- Bokningar sker genom kommunens system. Det är förhandlingsbart. 

- Faktureringen kan tas över. 

- En kortfattad budget finns i verksamhetsplanen. Den motsvarar vad som varit. Påpekades, att 

budgeten borde bli mer detaljerat utformad till nästa möte.  

- Genom en övergångslösning kan så mycket som möjligt tas över successivt under första året och 

parallellt sker en kunskapsöverföring.  

- Mycket arbete är nedlagt från interimsstyrelsen utan arvode. Mötesordförande vädjade till 

kommunen att hjälpa till med ett bidrag som kompensation. Olsson-Sundelin lovade att ta med 

sig den frågan till kommun. 

 

Mötet beslöt, att uppdra åt styrelsen bearbeta ett förslag till verksamhetsplan inför det 

ajournerade årsmötet. 

 

Beslut att bilda Alviks Kulturhus 

 

Det blev en oklar diskussion gällande bildandet av föreningen Alviks Kulturhus. Det hävdades, att 

beslut om bildande togs redan på mötet 3 juni. Då fanns emellertid inga stadgar. 

 

Mötet beslöt, att bilda föreningen Alviks Kulturhus. 

 att välja en styrelse för föreningen. 

 att uppdra till styrelsen att träffa överenskommelse med Kulturförvaltningen 

om samverkan i driften av Alviks Kulturhus under ett försöksår 2011.  

 

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter 

 

Frågan om ansvarsfrihet för interimsstyrelsen restes. Det ifrågasattes emellertid, om man kan bevilja 

ansvarsfrihet åt interimsstyrelsen, när den inte haft någon ekonomisk verksamhet att ansvara för. 

Emellertid togs följande beslut. 

 

Mötet beslöt,  att bevilja interimsstyrelsen ansvarsfrihet. 
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Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 

 

Inga förslag om arvodesbelopp fanns. 

 

Mötet beslöt,  att besluta om arvodesbelopp på det ajournerade årsmötet i början på 2011. 

 

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  

 

Mötet beslöt,  att utöver ordförande ska styrelsen ha sex ordinarie ledamöter och tre ersättare. 

 

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter 

 

Nominerade kandidater till ordinarie och ersättare i styrelsen presenterade sig. 

 

Mötet beslöt, att till ordförande för föreningen Alviks Kulturhus välja Jeshika Dorado A  

  från World Human Justice. 

 

Mötet beslöt,  att till ordinarie medlemmar i styrelsen för Alviks Kulturhus välja 

 
- Sukrî Demîr KOMCIWAN 

- Lars-Göran Holmberg Bridge Två Ess 

- Johan Hörman Birka Dansklubb 

- Sara Martén Rytm och dans connection 

- Paulina Martinez World Human Justice 

- Godfrey Seruwu Cultural Promotions Club 

 

Mötet beslöt,  att till ersättare i styrelsen för Alviks Kulturhus i nedanstående ordning välja 

 

1. Eusebio Crespo Cubaritmos Kulturförening 

2. Jan Fredriksson Tango Norte 

3. Matilda Nantale Cultural Promotion Club 

 

Val av revisorer  

 

Ingen föreslagen godtog nomineringen till revisor.  

 

Mötet beslöt,  att tillsätta Karl Erik Karlsson (SPF Västerled) och Lars Furehed (PRO 

Minneberg-Traneberg) som nomineringsgrupp för revisorer, och att dessa ska 

väljas på det ajournerade årsmötet i början av 2011. 

 

Val av valberedning 

 

Mötet beslöt,  att till valberedning för Alviks Kulturhus välja 

  - German Castillo anställd på Alviks Medborgarhus 

  - Arne Nygren PRO Minneberg-Traneberg 

 

Övriga ärenden 

 
Under en avslutande diskussion om stadgar menade Jeshika Dorado, att styrelsen borde kunna få ”förbehålla 

sig rätten” att avsätta en person ur styrelsen, som visar sig arbeta för den egna föreningens intressen i stället 

för föreningen Alviks Kulturhus allmänna intresse. Detta genom att reglera detta i ett särskilt avtal med 

årsmötets godkännande. Det fick Sukri Demir att säga, att han inte kunde acceptera att sitta i styrelsen under 

sådana stadgemässigt osäkra förhållanden. Han avsade sig därför sitt styrelseuppdrag. 
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Torval Olsson-Sundelin, framförde Kulturstrategiska avdelningens ståndpunkt och hävdade att någon 

uteslutning inte kan ske enligt demokratiska principer. Jeshika Dorado förklarade att ett avtalat klausul i ett 

särskilt avtal som godtagits av årsmötet är inte i strid mot demokratiska principer. Det handlar inte om 

uteslutning från föreningen, utan från ett uppdrag.  

 

Mötet beslöt,  att godta Sukris avsägelse. 

 

Det påpekades, att alla som har synpunkter på stadgarna, ska skicka in dessa till styrelsen. 

 

Mötets ajournering 

 

Mötes beslöt,  att ajournera årsmötet till januari-februari 2011. 

 

-o- 

 

Sekreterare Justerare Justerare 

 

 

 

Karl Petré Sukrî Demîr Jan Fredriksson 

 


