
Sida 1 / 4 

 
 PROTOKOLL   

 Extra årsmöte 20 oktober 2011 2011.11.02 

 

 

 

Extra årsmöte 20 oktober 2011 
 

Tid 2011.10.20  kl 18.30 

Plats Alviks medborgarhus Nockebysalen 

Närvaro 19 personer från 15 nedanstående föreningar var närvarande enligt närvarolista. 

(Troligen fanns några till som inte antecknade sig på närvarolistan.)  

  
Abc-klubben Allen Ristovic 

Birka Dansklubb Johan Hörman 

Bromma Socialdemokrater Karl Petré 

Bromma Folkdansgille Björn Söderstedt 

Fuersas de los Andes Tatiana Vega, Ernesto Villanueva 

Nya och Gamla Vänner Siri Mellberg, Nils Claesson 

Los Guachacas Paola Saldivar 

PRO Traneberg-Västerled Lars Furehed, Arne Nygren 

Squaredansklubben Seniorerna Gunnel Gahmberg 

Stockholms Dansklubb Kerstin Karlsson 

Stockholmsföreningen Finska Krigsbarn Ritva Winter, Kalle Kapborg 

Bridgklubben Två Ess Lars-Göran Holmberg 

Uganda Cultural Promotion Club Matilda Bergroth 

World Human Justice & Culture Jeshika Dorado A 

Örjansringen Peter Hagberg, Lars Ersson 
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1 Mötets öppnande 
 

Johan Hörman förklarade mötet öppnat.  

 

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet  
 

Till mötesordförande valdes Lars-Göran Holmberg  

 

Till mötessekreterare valdes Karl Petré 

 

3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare  
 

Till justerare valdes Siri Mellberg och Björn Söderstedt. 
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4 Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt  
 

Allen Ristovic påpekade, att mötet utlysts på ett icke stadgeenligt sätt i och med att 

styrelsen inte var beslutsmässig vid beslutet. Se styrelseprotokoll 2011.08.25 paragraf 9, 

som beskriver beslutet. Endast två styrelsemedlemmar var närvarande. För 

beslutsmässighet krävs minst fyra ledamöters närvaro. 

 

Eftersom aktivitet och närvaro i styrelsen har varit bristfällig under en längre tid, har de 

aktiva styrelsemedlemmarna ansett, att verksamheten måste utvecklas ändå. Frågor måste 

utredas och åtgärdas, beslut måste tas, ett extra årsmöte måste inkallas. 

 

Mötet beslöt, att  betrakta mötet som ett legitimt extra årsmöte. 

 

5 Fastställande av röstlängd för mötet  
 

En närvarolista upprättades. De organisationer på denna lista, som är medlemmar, utgör 

röstlängden.  

 

6 Fastställande av dagordning  
 

Den föreslagna dagordningen fastställdes.  

 

Som övrig fråga anmäldes begäran om ansvarsfrihet från Jeshika Dorado.  

 

7 Beviljande av nya medlemmar  
 

Följande organisationer antogs som medlemmar i Alviks Kulturhus: 

Bromma Folkdansgille 

Squaredandklubben Seniorerna 

Bridgeklubben Två Ess 

Stockholmsföreningen Finska Krigsbarn 

Bromma Pensionärsförening (SPF Bromma) 

Kamratföreningen Nya & Gamla vänner 

Stockholms Dansklubb 

Bromma Socialdemokratiska områdesorganisation 

 

8 Godkännande av stadgar med paragraf om ändamål  
 

Karl Petré och Allan Ristovic från stadgegruppen presenterade arbetet med de nya 

stadgarna. 

 

Mötet beslöt, att  godkänna den nya stadgarna.  

 

Enligt de nuvarande stadgarna krävs två på varandra följande årsmöten för att ändra 

stadgarna. Beslutet blir därför giltigt först om även årsmötet i början av 2012 tar samma 

beslut.  

 

9 Godkännande av attestinstruktion  
 

Styrelsen hade lagt fram en attestinstruktion med följande lydelse: 

Följande krongränser ska gälla för attestering:  

Krongräns  Rätt att attestera  

< 5 000  Föreståndare  

< 15 000  Ordförande och kassör var för sig.  

>= 15 000  Styrelsen 
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Denna formulering ifrågasattes. Dels fanns åsikten, att attestering skulle vara två i 

förening. Allen Ristovic visade en alternativ formulering från Abc-klubben, som går ut på 

att kassören inte alls ska ha attesträtt och att man inte ska ha attesträtt för "egna inköp"..  

 

Mötet beslöt, att  styrelsen ska bearbeta attestinstruktionen med utgångspunkt från Allens 

formuleringar. 

 

10 Beslut om arvoden för styrelsen  
 

Arne Nygren redogjorde för följande förslag om arvoden lämnat av Arne Nygren och 

German Castillo från valberedningen samt Karl Petré. 

Styrelsen föreslår, att interimsstyrelsen 6 juni - 26 oktober 2010 får 23 000 kr fördelade på följande 

sätt: 

Person Arvode 

Ordförande: Jeshika Dorado A     12 000 kr 

Sekreterare: Johan Hörman         7 000 kr 

Kassör: Maria Garcia                 0 kr 

Ledamot: Sara Martön              3 500 kr 

Ledamot: Godfrey Seruwu            500 kr 

 

Det är kanske en hög summa, men de har jobbat mycket. Vi stöder därför styrelsens förslag. 

 

Valberedningen föreslår följande  

Principer för styrelsearvoden: 

1. Ett halvt basbelopp avsätts till styrelsearvoden för ett år. 

2. 100 kr/möte ges till de som är närvarande på styrelsemötena. 

3. Resten av det avsatta beloppet fördelas inom styrelsen som arvode för särskilda insatser. 

4. Ytterligare arvodering för särskilda insatser måste godkännas av årsmöte. 

 

Men efter alla avgångar och fyllnadsval blir det svårt att göra en riktig beräkning på detta för perioden 

från 26 oktober 2010 till nästa årsmöte i början av 2012. Vi föreslår därför, 

- att en person utses av mötet att till nästa årsmötet göra en bedömning enligt de fyra 

kriterierna ovan för perioden 26 oktober 2010 fram till årsmötet i början av 2012.  

 

Mötet beslöt, att  dela ut arvode enligt förslaget för period 6 juni - 26 oktober 2010. 

 

Mötet beslöt, att  godkänna de fyra principerna. 

 

Mötet beslöt, att  utse Siri Mellberg och Allen Ristovic att i samarbete med valberedningen utarbeta 

ett förslag till nästa årsmöte gällande perioden från 26 oktober 2010 till årsmötet 

2012. 

 

11 Kompletteringsval 
 

Mötet beslöt, att  välja Johan Hörman till ordförande.  

 Valet av Johan innebär, att han samtidigt avgår som vanlig ledamot av styrelsen. 

 

Mötet beslöt, att  välja Karl Petré och Kerstin Karlsson till ordinarie ledamöter. 

 

Mötet beslöt, att  välja Tatiana Vega, Paola Saldivar och Siri Mellberg till ersättare i styrelsen i 

nämnd ordning. 

 

Valberedningen hade inte funnit någon person som vill åta sig uppdraget som revisor.  

 

Mötet beslöt, att  utse Ritva Winter att söka efter en extern revisor, som kan fullgöra 

revisorsuppdraget fram till årsmötet i början av 2012. 
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Mötet beslöt, att  utse Björn Söderstedt till valberedare. 

 
12 Avtalet med kommunen  
 

Johan Hörman redogjorde för det samarbetsavtal som slutits med Kulturförvaltningen. 

Resultatet hade på några punkter inte blivit som styrelsen hade önskat sig. Det avtal som 

slutits kan jämföras med det utkast som antogs av styrelsen 6 april. (Se hemsidan under 

Dokument.) Det finns flera punkter i avtalet, där det riskerar att gå fel för de förenngar 

som har verksamhet i Alviks Medborgarhus.  

 

Under hösten har problem uppstått. En förening som nolltaxas har mot bestämmelserna 

bokats för en tid på lördagar under hösten och våren. Stans bokningscentral har skickat ut 

bokningsbekräftelser med felaktiga priser för fredagar, och vill inte ändra detta fel.  

 

Det påpekades, att en avstämning av ekonomin ska ske mellan Alviks Kulturhus och 

kommunen vecka 48.  

 

Det finns anledning att se över avtalet och ompröva hur vi ska förhålla oss till 

kommunens agerande. Det måste betecknas som avtalsbrott. Ska vi säga upp eller 

förhandla om avtalet? Ska vi utverka ett tillägg till avtalet?  

 

Mötet beslöt, att uppdra till styrelsen att inför förvaltningen med kraft kräva rättelse och åberopa 

avtalsbrott.  

 

13 Övriga frågor 
 

Jeshika Dorado anhöll om att beviljas ansvarsfrihet fr o m 5 maj 2011. 

 

Mötet avslutades med att diskutera "barnsjukdomar". Några frågor som framfördes var, 

att delar av styrelsen inte varit aktiv, att det har varit svårt att samarbeta med och få ut 

information från kommunen. För att förbättra informationen till 

medlemsorganisationerna, framfördes önskemål om föreningsrådsmöten var tredje 

månad.  

 

14 Mötets avslutande 
 

Johan Hörman förklarade mötet avslutat. 

 

-o- 

 

Sekreterare Justerare Justerare 

 

 

 

Karl Petré Siri Mellberg Björn Söderstedt 

 
 

Bilaga  
Närvarolista  

 


