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PROTOKOLL 

Styrelsen 10 mars 2011 
 

Tid 2011.03.10  kl 17.00 - 19.30 

Plats Gustavlundsvägen 168 

Närvarande Johan Hörman, Lars-Göran Holmberg, Karl Petré, Jeshika Dorado (inte i början av 

mötet), German Castillo, Torvald Sundelin-Olsson (under punkterna 1 och 2) 

Ordförande Johan 

Sekreterrare Lars-Göran utsågs, men det blev ändrat till Karl vid mötets slut. 

 

Dagordning 
1. Kommunens regler ............................................ 1 
2. Verksamhetsövergången .................................... 1 
3. Styrelsens arbetsuppgifter ................................. 2 
 

 
 

1. Kommunens regler 
 

Händelsen den 25 februari aktualiserar regler för hur Alviks Kulturhus bedriver 

verksamhet och hanterar uppkommna situationer. Det gäller t ex alkohol till 

minderåriga och att öppen servering kräver alkoholtillstånd. Det har blivit polissak 

av händelsen. Polisen väljer om de ska väcka åtal. Den arrangerande föreningen är 

avstängd under utredningen. Händelser som dessa ska anmälas till 

Föreningsbyrån. Kommunen kontaktar fältassistenter. Kommun har avtal med 

Securitas om stöd vid svårigheter. 

 

Det finns skriftlig regler för barn- och ungdomsverksamhet. Vad som gäller 

måste på ett bestämt sätt klargöras för föreningarna. Föreningsbyrån godkänner 

nolltaxerade. 

 

Vad gäller för bokningar? Man kan inte räkna med att kunna disponera lokalen en 

timme före den bokade tiden.  

 

Alviks Kulturhus behöver skriftliga instruktioner för en bra hantering av 

liknande situationer, för uppföljning och för åtgärder vid regelbrott. Det behövs t 

ex en mall för incidentrapportering. 

 

Fördelning av tider mellan nolltaxerarde och andra måste klargöras. Det finns 

ingen regel om 30 %. Istället finns kompensationsstöd och vissa tider där 

nolltaxerade prioriteras. Man kan däremot förhandla med nolltaxerade för att få 

fram bättre möjligheter för andra.  

 

De regler som kommunen har för vår verksamhet måste tydliggöras och följas.  

Torvald och German tar fram de regler som gäller, så att Alviks Kulturhus med 

detta som grund kan utarbeta sina egna regler. 

 

 

2. Verksamhetsövergången 

 

Torvald arrangerar ett möte mellan Alviks Kulturhus och Fastighetsförvaltningen 

den 4 eller 7 april klockan 17. Då kan avtalet med kommunen diskuteras vidare. 
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Några frågor för verksamhetsövergången: 

- Lokalen ska vara "noll-ställd" = i bra skick, när vi tar över. 

- Föreningen tar över faktureringen efter halvårsskiftet. Ett program/system för 

detta behövs. Det måste komma faktureringsunderlag från bokningen. Räkningar 

ska in i samma system. Kassörsfrågan måste lösas.  

- Torvalds chef vill att föreningen ska ta så mycket som möjligt som kostnader så 

snart som möjligt. 

- Vissa föreningar tillämpar 10-15 % rabatt, andra inte. Det finns inga regler. Men 

det är väldigt kostsamt med lokalrabatt. 

- Kommun stöder en infrastruktur, men egentligen inte ett stöd till vuxna. 

- Det är klokt att diskutera hur vi kan integrera stadsdelsförvaltning. Kan vi t ex 

integrera fritidsgården, när den står tom?  
 

 

3. Styrelsens arbetsuppgifter 

 

Styrelsen behöver reda ut sina arbetsformer. Den bör hålla några möten per år med 

klara beslut och riktlinjer som framgår av protokoll, vars beslut offentliggörs. 

Arbetsförelningen inom styrelsen har varit ojämn. Vi måste fördela arbetet mellan 

oss. Ansvariga bör utpekas för olika arbetsområden. Valberdningen kan hitta 

personer som kan hjälpa till i eventuella arbetsgrupper. I värsta fall kan vi behöva 

köpa in tjänster. Styrelsen måste orka ta hand om akuta händelser. Kanske ett jour-

schema får upprättas till stöd för German. Konflikter inom styrelsen måste 

motarbetas. Vi ska tvärtom försöka stötta varandra, när misstag begås (som alltid 

kommer att ske). Ordförande måste leda arbetet och delegera uppgifter till andra.  

 

Karls deltagande Karl har blivit föreslagen av valberedningen att fyllnadsväljas till styrelsen 

för att efterträda Sara som kassör. Ett sådant val måste ske på ett 

föreningsrådsmöte.  

 Beslut att tillsvidare adjungera Karl Petré till styrelsens möten. 

 

Allas deltagande Alla bör delta på möten och i genomförande av verksamheten. 

 Beslut att Lars-Göran ringer de som inte är närvarande och diskuterar med 

dem hur de ser på sitt deltagande.  

 

Integritet Johan reste frågan om integritetsansvarig.  

 

Nästa årsmöte Ett nytt föreningsrådsmöte behöver hållas för stadgar, fyllnadsvälja till 

styrelsen (kassör), val av revisor, attestinstruktion och arvoden. Men 

styrelsen bör först ha upprättat en god ordning. Ett nytt möte måste vara 

attraktivt och välordnat. En mötestid före sommaren bör eftersträvas, kanske 

redan i april. 

 

Försäkring Beslut att Lars-Göran tar fram förslag på försäkringar som behövs.  

 De behöver tecknas snarast. 

 

Stadgar Beslut att Karl ansvarar för att stadgarna bearbetas. 

 Björn Söderstedt och  Allen Ristovic har visat intresse att delta. 

 

Hemsidan Beslut att Karl ansvarar för att en bra struktur och lämpligt innehåll 

upprättas på den nya vebbsajten med adressen www.AlviksKulturhus.Se 

 

 Vi har fått en Offert från Framgångsforum (Johan) om hjälp med 
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upprättande av vebbsajten. Även Allen bör tillfrågas. Det kan behövas ett 

bättre verktyg än det som finns hos One.Com. Först måste innehåll, struktur 

och funktion definieras. 

 

Kassör Vi måste få till ekonomifunktionen. Det finns pengar att hantera. Vi måste 

ha en kassör med rollen att bygga upp system för budget och uppföljning. 

Men också för firmateckning. 

 Beslut att Johan får fungera tills vidare som kassör. 

 Han upprättar en verifikat-pärm. 

 

Faktureringssystem Beslut att Johan inskaffar programmet Uni-bas för cirka 1250 kr. 

 Det installeras hos German med Johans hjälp.  

 Johan ansvarar för, att backupp säkerställs. 

 

Arkiv Beslut att Karl ansvarar för arkivet.  

 Arkiv gäller både papper och digitalt, som behöver upprättas och ordnas. 

Pappersarkivet förvaras på säkert sätt hos German. Alla 

dokument/handlingar som tillhör Alviks Kulturhus ska lämnas in hos 

German. 

  

Fastighetsförvaltn Johan, Lars-Göran, German och kanske Jeshika deltar i mötet med 

Fastighetsförvaltningen.  

 

Ansikte utåt Jeshika är vårt ansikte utåt. 

 Alla läser inkommande till styrelsen@alvikskulturhus.se, men det som 

kommer utifrån besvaras i normalfallet av Jeshika. 

 

Post Post öppnas och ankomststämplas av German. Stämpel införskaffas av 

German. 

 

Medlemsansökan Karls blankett för medlemsansökan godkändes. 

 

 Med anledning av förfrågan konstateras, att företag inte kan bli medlemmar.  

 Detta definieras av nuvarande stadgar. 

 Beslut att Jeshika besvarar förfrågan negativt, men med tacksamhet för visat 

intresse. 

 

 Beslut att medlemsskap tillstyrkes för Bromma Folkdansgille. 

 Jeshika skriver svar till dem. Detta svar kan användas som mall vid 

kommande svar på medlemsansökningar. 

 

 Medlemsbevis blir en senare fråga. 

 German levererar till styrelsemöten ansökningar som kommit med posten 

 

Instruktioner German och Torvald tar fram regler för kommunens verksamhet.  

 Beslut att Johan ansvarar för våra egna instruktioner. 

 

Städanmälan Beslut att Jeshika skriver förslag till "städanmälan" med hjälp av German 

och Johan.  

 Det ska inte bara vara en instruktion, utan en checklista som underteckas av 

den som har städansvaret. 

 

Kallelser Vid kallelser till möten ska starttid, sluttid och dagordning skrivas ut. 
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Dagordning Beslut att Lars-Göran skriver förslag till dagordningsmodell för 

styrelsemöten. 

 

Nästa möte Tisdag 22 mars kl 17 - 18.30 hålls nästa styrelsemöte. 
 

Underteckning: 
 

 

 

 

Karl Petré Johan Hörman 

sekreterare mötesordförande 


