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PROTOKOLL 

Styrelsen 2011.09.28 
 

Tid 2011.09.28  kl 18.30 

Plats Alviks Medborgarhus 

Närvarande 

   Beslutande Johan Hörman 

   Övriga Karl Petré, German Castillo 

 Om faktureringen:  Fredrik Buczek, Allen Ristovic 

   Frånvarande Lars-Göran Holmberg, Matilda Nantale, Godfrey Serewo, Eusebio Crespo. 

Ordförande Johan 

Sekreterare Karl 
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Attest för paragraf 1 - 10: 

 

 

 

Karl Petré Johan Hörman 

 

 
 

1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 

Protokoll från 15 september gicks igenom och las till handlingarna. 
 

2 INKOMNA SKRIVELSER 

 

Inga inkomna skrivelser fanns. 

 

3 EKONOMI 

 

Sponsring Johan har skickat förfrågan till ett företag med lista på datorer m m. Inget 

svar har kommit än. 

 

Arvode Johan har lämnat förjande förslag för interimsstyrelsen, som var aktiv 3 juni 

2010 - 26 oktober 2010: 

Roll och namn Föreslaget 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 

          Summa att utbetala     23 000 kr  
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Pengarna tas av det förskott som vi fick. 

 

 Fördelningen sker efter arbetsinsats enligt bedömning från Jeshika och 

Johan.  

 Styrelsen beslutade 1. i enlighet med Johans förslag. 

  2. att den nyvalda styrelsen verkställer beslutet efter 

det extra årsmötet. 

 

Bidragsansökan Ej gjord ännu, men Johan gör den senast 3 oktober. 

 
Lönesystem Johan har tagit fram ett förslag till lönesystem för inköp. Data därifrån kan 

importeras in i bokföringssystemet. Det kommer iår bara att användas för arvoden. 

Vi ska därför tillämpa kostnadsmodellen med 35 kr/utbetalning. 

 Styrelsen beslutade att ta Johans förslag. 

 

4 UTHYRNINGSVERKSAMHETEN 

 

Felaktig heltbokning Johan har skickat ett utlåtande till Torvald. Inget svar har ännu kommit. 

 

Samarbete i huset Ett samarbete med ungdomsgården planeras för den 4 november. Bra tycker 

alla inblandade. 

 

5 UNDERHÅLL 

 

Ingen fråga restes. 

 

6 ETABLERING 
 

Avtalet med stan Ingen fråga diskuterades 

 

Stadgar Diskussionen skjuts upp till nästa möte. 

 

Hemsida Överflyttning från AlviksMedborgarhus.Se till AlviksKulturhus.Se är inte 

helt klar. Karl och German löser de sista frågorna. Vi stänger inte 

Medborgarhusets hemsida 1 oktober utan när German är nöjd. 

 

Regler Skriv regler för uthyrning av Logen. Bokningscentralen ska inte kopplas in. 

Man ska kunna hyra Logen en timme i taget, när det inte är större 

arrangemang i Brommasalen. Logen kan därför bara hyras tidigast 10 dagar 

i förväg.  

 Karl skriver detta i samråd med German och lägger ut på hemsidan. 

 

 En faktureringsrutin behöver skrivas. Den ska grundas på 

beställning/bokning men ocks ta med avvikelser, avbeställning och 

merbeställning. Oriktiga data från Stans bokningssystem försvårar. Adresser 

stämmer inte alltid och organisationsnummer kan saknas. 

 Johan skriver tillsammans med German och Fredrik. 

 

 En postrutin behöver skrivas. En viss oordning på papper förekommer på 

expeditionen.  

 Inget papper ska läggas utanför arkivskåpet. I arkivskåpet ska det finnas en 
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samlingsmapp för inkommande och en för övrigt. I in-mappen ska allt 

inkommande omedelbart läggas i den mån det inte direkt vidarebefordras till 

respektive ansvarig. Allt övrigt läggs i övrig-mappen i den mån det inte är 

självklart att foga in det i rätt plats i de ordnade arkivpärmar som finns. Inga 

nya flikar skrivs in i arkivpärmarna utom av arkivansvrig.  

 

 Inköpsrutinen är ännu ej skriven. 

 

 

Ansvarsförsäkring Inget förslag inkommet från Lars-Göran. 

 

Postbox Det är viss röra beträffande postgången i huset. Vi kan få annans post och 

andra kan få vår. Vi ska därför hyra en postbox i Alvik.  

 German beställer postbox.  

 

7 STYRELSENS INRE ARBETE 

 

Ingen hade anmält frånvaro till dagens möte. 

 

8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN 

 

Ingen fråga restes. 

 

 

9 ÖVRIGT 

 

Ingen fråga restes. 

 

10 NÄRMASTE MÖTEN 

 

Nästa möte hålls 11 okt kl 18.30. 
 


