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Karl Petré Johan Hörman 

 
 

1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 

Protokollet från mötet 2011.03.22 togs ej upp till behandling.  

 

2 ARBETSFÖRDELNING I STYRELSEN 
 

Jeshika Dorado har avsagt sig ordförandeskapet med omedelbar verkan.  

 

Beslut Vice ordförande Johan träder in som ställföreträdare till det extra årsmöte som ska 

utlysas.  

 

Beslut Johan fortsätter att fungera som kassör. 

 

Enligt årsmötesbeslut ska det finnas en direktvald ordförande, sex ordinarie ledamöter 

och tre ersättare. Av dessa har Sukri Demir, Sara Martén och Jeshika Dorado avsagt sig. 

Återstår alltså Johan Hörman som ordförande och de sex övriga Lars-Göran Holmberg, 

Paulina Marinez, Godfrey Serewu, Eusebio Crespo, Jan Eriksson och Matilda Nantale 

blir ordinarie. Det finns inga ersättare. 

 

Beslut Johan utarbetar en Aktivitetsplan för styrelsen. 
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Beslut Johan utarbetare en standard för agenda för styrelsemöten 

 

3 EXTRA ÅRSMÖTE 
 

Ett extra årsmöte måste utlysas med anledning av Jeshikas avgång. Lämplig tidpunkt för 

detta blir i slutet av augusti. Tills dess hinner vi förbereda ett bra möte.  

 

På dagordningen för detta möte behöver vara: 

- Fyllnadsval av ordförande, ersättare och revisor. 

- Nya stadgar (inklusive godkännande av nya medlemmar). 

- Arvoden. 

- Attestinstruktion. 

- Godkännande av medlemmar. 

 

Valberedningen uppmanas (genom German) förbereda valen. 

 

4 EKONOMI 

 

4.1 Fakturering  

 

Kommunen vill att vi tar över faktureringen i augusti. Johan har installerat 

faktureringsprogram. Johan ska undervisa German i detta. Tillsvidare sköter Johan 

bokföringen. 

 

Beslut Johan utarbetar tillsammans med German rutiner för vår fakturering innan vi tar 

över fakturering. 

 

En fråga att utreda: Vaför kan inte faktureringen ligga kvar i kommunens 

bokning? Vi skulle kunna outsourca till dem? 

 
4.2 Attestinstruktion 

 

Beslut Följande krongränser ska gälla för attestering: 

 < 5 000 Anställd (German)   

 < 15 000 Ordförande och kassör var för sig.  

 >= 15 000  Styrelsen 

 Karl skriver en attestinstruktion med detta som grund. 

 
4.3 Ekonomisk rapportering 

 

Beslut Alla transaktioner över 5000 ska rapporteras till följande styrelsemöte. 

 En allmän ekonomisk rapport ska lämnas till varje styreslemöte. 

 
4.4 Arvode 

 

Valberedeningen (genom German) uppmanas utarbeta förslag till arvoden.  

 
4.5 Budget 

 

Beslut Karl och Johan ska med hjälp av German förbereda inför nästa styrelsemöte. 

 Karl ska skicka ut sin fil med budgetbakgrund. 

 German ska skriva lista på alla utgifter som han kan tänka förekommer. 
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 German begär (med hjälp av Lars-Göran) offert om golvreparation för 

Brommasalen. 

 

 

5 MEDLEMSKAP 

 

Hittills har en (1) förening betalt medlemsavgift och fyra (4) övriga föreningar ansökt om 

medlemskap. 

 

Beslut Johan tar fram lista på medlemskandidater till årsmötet. 

 Styrelsen föreslår, att stadgarna ändras, så att styrelsen (och inte årsmötet) 

godkänner medlemskap. 

 

Beslut Styrelsen godkänner Karls förslag (från 2011.05.02) till blankett för 

medlemsansökan.  

 Karl färdigredigerar blanketten och lägger ut den på hemsidan. 

 

6 STADGAR 

 

Beslut Styrelsen föreslår, att ändamålsparagrafen i stadgarna ska ha följande 

lydelse: 

Föreningsrådet har som ändamål:  

- att Alviks Medborgarhus förblir ett kulturhus öppes för alla.  

- att bevaka föreningslivets intressen i stadsdelen Bromma och dess 

geografiska närområde främst genom kulturhuset på Gustavslundsvägen 

168.  

- att främja samverkan i föreningslivet, samt inspirera till och understödja 

föreningsaktivitet.  

- att särskilt stödja medlemmar och deras kulturella verksamheter.  

- att bistå medlemmar med information i frågor som berör kulturhuset och 

de verksamheterna som bedrivs i huset, bland annat via föreningsrådets 

hemsida.  

- att förvalta och vårda kulturhuset med omsorg och värna om kulturhusets 

historiska värde.  

- att kulturhusets lokaler opartiskt och på skäliga villkor hyrs ut.  

- att verka för förståelse mellan folkgrupper samt motverka segregation 

beroende på kön, ålder, etnicitet, religion, kultur och samhällssyn. och 

ojämlikheter.  

- att söka samarbete och stöd av samhället, kulturella och ideella 

sammanslutningar samt enskilda juridiska och fysiska personer i frågor som 

berör en kulturell verksamhet.  

 

7 HEMSIDA 

 

Matilda ska tänka på att jobba med hemsidan. 

 

8 DIGITALT ARKIV 

 

Vi behöver få ett åtkomligt digitalt arkiv upprättat.  

 

Beslut Vi avvecklar hemsidedelen i Google Docs men behåller arkivdelen. 
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 Johan skickar ut inloggningsuppgifter till styrelsen. 

 

Digitala dokument läggs sedan ut där. 

 

9 FÖRDELNING 

 

German har utarbetar följande förslag om fördelning av tider. Tabellen anger 

minsta antal timmar som man ska kunna boka. För de tider där 3, 6 och 8 minsta 

timmar angivits, kan kortare bokningar ske, om minimitiden redan är bokad.  

   Salar Minsta bokningstid 

 Må-fr 08-17 alla 1 tim 

 Må-to 17-22 alla 3 

 Fr, lö 17-04 Mossen 3 

   Nockeby 6 

   Bromma 8 

 Lö 10-17 alla 3 

 Sö 10-22 alla 3 

 

Beslut Germans förslag godkändes. 

 

10 NÄSTA MÖTE 

 

Beslut Alla nämnda punkter ska finnas i utkast till nästa styrelsemöte 

 Nästa möte hålls 19 maj 
 


