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PROTOKOLL 

Styrelsen 2011.11.02 
 

Tid 2011.11.02  kl 18.30 

Plats Alviks Medborgarhus 

Närvarande 

   Beslutande Johan Hörman, Karl Petré, Matilda Bergroth, Kerstin Karlsson, Godfrey Serewo, 3) Siri 

Mellberg. 

   Övriga Allen Ristovic 

   Frånvarande Lars-Göran Holmberg, 1) Tatiana Vega 

 Ej anmält: Eusebio Crespo, 2) Paola Saldivar 

Ordförande Johan 

Sekreterare Karl 

 

Dagordning 
1 Presentation ...................................................... 1 
2 Arb etsfördelning .............................................. 1 
3 Övriga frågor .................................................... 2 
4 Närmaste möten ................................................ 2 
 

Attest för paragraf 1 - 10: 

 

 

 

Karl Petré Johan Hörman 

 
 

 

1 PRESENTATION 

 

Styrelsens medlemmar presenterade sig kortfattat för varandra. Tre frågor var utgångspunkt: 

1. Tre saker jag kan att bidra med till föreningen  

2. Utmaning (kan vara en svårighet, som att komma i tid)  

3. Vad jag behöver hjälp med i kommande styrelsearbete (ex. att någon ringer och påminner 

om något) 

 

 

2 ARB ETSFÖRDELNING 

 

Godfrey meddelade, att han inte hinner vara med i styrelsearbetet. Han avgår därför med omedelbar 

verkan. Det innebär, att Tatiana går upp som ordinarie. 

 

Arbetsfördelning inom styrelsen beslöts på följande sätt: 

Vice ordf Lars-Göran  

 Eftersom Lars-Göran var frånvarande, blev beslutet preliminärt och 

bekräftas på nästa möte, om Lars-Göran accepterar. 

 

Sekreterare Kerstin 

 Karl introducerar henne. 

 

Kassör Karl 

 Johan lämnar över till honom. 

 Karl upprättar återkommande rapportering till styrelsen. 
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Driftsansvarig Johan 

 

Arbetsgrupper  

- ekonomi och budget Johan, Karl 

 Godfrey ingår också i gruppen. 

 

- kontakt med stan Lars-Göran (ansvarig), Siri 

 Det gäller kontakt med stan om avtal, bokning, stans agerande osv. 

 

- regler Kerstin (huvudansvarig) 

 Verksamheten Kerstin, Matilda, Siri 

 Administration Karl 

 

- medlemmar Deltagare beslutas på nästa möte. 

 Uppgifter: Diskutera speciella medlemsförmåner, skyldigheter och hur vi får 

fler medlemmar 

 

 

3 ÖVRIGA FRÅGOR 

 

Ordförandeklubba  Beslutades, att Kerstin köper in en ordförandeklubba.  

 

Hemsidan Det påpekades, att det finns diverse hänvisningar till "Alviks 

Medborgarhus" på stans vebbsajt. Dessa måste länkas om. 

 

Sammarr med fritids Patrik Liljegren har bett Allen informera styrelsen om att en tillställning 

ordnas på fredag kväll den 4 november. Det är ett samarrangemang mellan 

Alviks Medborgarhus och fritidsgården i huset och den i Traneberg. Det blir 

ett disko i Brommasalen mellan klockan 17 och 22. Medarrangörer är 

Socialförvaltningen och Fritidsförvaltningen med Mikael Skoglund som 

ansvarig.  

 

 Styrelsen konstaterar, att detta är ett positivt arrangemang, men att det inte 

ska räcka med att styrelsen informeras. Styrelsen för Alviks Kulturhus bör 

vara medverkande i ett liknande arrangemang. Inte minst med tanke på, att 

det sker inom det tidsintervall, då kulturhuset har ansvar för bokningen. 

Arrangemanget kan ses som ett principiellt avtalsbrott.  

 

 Johan får i uppdrag, att först diskutera frågan med German för att få reda på 

vad som skett. Och att därefter diskutera med Patrik Liljegren och Torvald 

Olsson-Sundelin om formerna för vårt samarbete. 

 

4 NÄRMASTE MÖTEN 

 

Nästa möte hålls 17 november. 
 


