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Föreningsrådsmöte 16 juni 2011 
 

Tid 2011.06.16  kl 19.00 

Plats Alviks medborgarhus Nockebysalen 

Närvaro Representanter från 14 nedanstående föreningar:  

  
Abc-klubben 

Birka Dansklubb 

Bromma Socialdemokrater 

Bromma Folkdansgille 

Bygdedansens Vänner 

Folkdansgillet Kedjan 

Gamla och Nya Vänner 

Minneberg-Tranebergs Socialdemokrater 

Spf Bromma 

Squaredansklubben Seniorerna 

Stockholmsföreningen Finska Krigsbarn 

Stockholm Dansklubb 

Två Ess 

Örjansringen 

 

Mötet var ett informationsmöte utan beslutspunkter. Som ordförande fungerade 

styrelsens tillförordnade ordförande Johan Hörman och som sekreterare 

fungerade Karl Petré. 

 

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

Mötet följde dagordningen ungefär. Se bilagor för de presentationer som 

visades.  

 

Inkomna frågor Inga inkomna frågor fanns. 

 

Styrelsen status Ordförande Jeshika Dorado har avgått på grund av hennes privata 

arbetssituation. Likaså har flera andra avgått ur styrelsen. De närvarande 

styrelsemedlemmarna presenterades kortfattat.  

 

 Det är bakgrund till att styrelsen kallar till extra årsmöte i september för 

fyllnadsval. Även andra frågor kommer att behandlas på detta extra årsmöte, 

såsom val av revisorer och valberedning.  

 

Medlemskap Några ansökningar om medlemskap har inkommit. En längre diskussion hölls 

om utvecklingen av föreningsrådet, om brister i verksamheten, om syftet med 

föreningen och om behovet av att ha många föreningar som medlemmar.  
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 Folkdansgillet Kedjan påpekade att de inte fått någon kallelse, trots att de 

verkat i huset i många år. Styrelsen svarade, att adressregistret inte är välordnat, 

men att detta är en av de punkter som håller på att lösas. Det är inte av illvilja 

som någon har uteslutits från kallelse. Vi vill i stället kalla så många som 

möjligt.  

 

 Abc-klubbens styrelse hade begärt information från styrelsen om villkor för 

medlemskap, men inte ännu fått svar, och kunde därför inte ta ställning till 

medlemskap.  

 

 Frågan om försäkring togs upp: Vilket skydd för föreningar finns, om det till 

exempel börjar brinna? 

 

 De höjda priserna och de nya reglerna om minsta antal hyrda timmar 

framfördes som ett stort hinder för att många föreningar ska kunna fortsätta 

använda Alviks Medborgarhus för sin verksamhet. Regeländringen borde 

därför tagits upp till offentlig presentation och diskussion innan den 

fastställdes. Styrelsen påpekade, att Kulturnämnden beslutar om hyror, att 

hyrorna inte höjts på 17 år, att tim-regeln är satt för att så många som möjligt 

ska kunna rymmas i bokningarna. Detta är dock en stor fråga som bör 

övervägas framöver. Vilken är bästa metoden att få full täckning till låga priser, 

så att verksamheten går runt? För att få ett bra svar på denna fråga och andra 

krävs en dialog mellan styrelse och föreningar, men också att föreningarna mer 

aktivt deltar i att stötta uppbygget av ett välfungerade, ekonomiskt hållbart 

och starkt föreningsråd.  

 

Avtal Ett avtal med kommunen är färdigt för undertecknande under fredagen 17 juni. 

 

Upprustning En upprustning av lokalerna pågår, vilket syns på vissa golv, väggar och 

toaletter.  

 

Ekonomi Johan och Kalle håller på att analysera den ekonomiska situationen ur intäkts- 

och utgiftssynpunkt. Vi har just fått alla data från kommunens bokninssystem 

från 2010 och 2011, så att vi kan göra prognoser för kommande år och 

diskutera hur vi kan få en bättre täckning på alla tider. Hyrorna har satts av 

Kulturnämnden. Dessa kan vi inte själva bestämma förrän vi tagit över 

verksamheten helt.  

 

Hemsida Styrelsen håller på och bygger upp en ny hemsida. Besök gärna denna på 

www.AlviksKulturhus.Se. Där skall t ex alla protokoll från föreningsrådsmöten 

läggas ut. Detta är på gång och en länk dit ska meddelas alla så snart det är 

klart.  

 

Stadgar En stadgegrupp gör en ordentlig genomgång av stadgarna. Dessa är 

överarbetade och behöver på olika sätt ändras ändras för att passa bra. Se 

bilagor. 

 
-o- 

 

Sekreterare 

 

/ Karl Petré 

 
 

Bilagor Presentationer: En allmän som följen dagordningen och två om stadgar. 

www.AlviksKulturhus.Se

