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PROTOKOLL

Styrelsen 2011.12.08

Tid Kl 18.30
Plats Alviks Medborgarhus
Närvarande
   Beslutande Johan Hörman, Lars-Göran Holmberg, Karl Petré, Kerstin Karlsson
   Övriga German Castillo, Allen Ristovic
   Frånvarande Tatiana Vega, Matilda Bergroth, Siri Mellberg, Eusebio Crespo

Ej anmält: Paola Saldivar
Ordförande Johan
Sekreterare Kerstin
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Attest för paragraf 1 - 10:

Kerstin Karlsson Johan Hörman

1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Ingen genomgång.

2 INKOMNA SKRIVELSER
Inga inkomna skrivelser.

3 EKONOMI
Johan redogjorde för avstämningsmötet vecka 48 med Torvald Olsson-Sundelin på Kommun då
bl a alla kostnader gicks igenom. Torvald vill fakturera 330 000 kr på poster från staden. Detta 
innebär att vi gör en ”vinst” på nästan 300 000 kr. Intäkter föreningar är 616 000 kr. 
Verksamhetsstödet kommer att dras ned. I framtiden mindre anslag än vad vi har i dag. Johans 
bedömning är därför att vi inte har råd att ändra på hyresintäkterna. 
   
Fakturering German meddelade att vi inte kan köpa fakturahanteringen av 

Idrottsförvaltningen p g a att de endast fakturerar åt kommunen, 
Johan har uppdaterat instruktion för Fakturering (version 3).
Vårt faktureringssystem lite osäkert. Vi måste hitta en metod som så att vi 
får ut rätt underlag. Lars-Göran bokar ett möte med Bokningscentralen för 
att reda ut detta.

Styrelsearvoden Skall betalas ut för tiden 2010.06.11 – 2010.10.26, fördelning enligt 
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årsmötesbeslut 2011.10.20.

Fakturor till förvaltn Förbrukningsmaterial skall köpas in och fakturor skall skickas till 
förvaltningen.

Blommor Beslutades att köpa blommor och fruktkort till Arne Nygren för en hel  
del hjälp ”genom åren”.

4 UTHYRNINGSVERKSAMHETEN
Allen redogjorde för en tillställning i Brommasalen fredagen den 2 december (bokn 4035355, 
kundnr 9048092). Kunden, en privatperson, visade inte upp serveringstillståndet, vilket är brukligt. 
Alkoholservering och alkoholförsäljning förekom. Lokalen var bokad till kl 04.00 den 3 december.
Kunden avvek plötsligt kl 03.30, utan att ha skrivit på nödvändig handling, lokalbesiktnings-
protokollet. Övriga gäster stannade kvar till 04.45 = 1 timmes överdrag. Den städning som åligger 
kunden, enligt undertecknad städinstruktion, utfördes inte på någon av de fem punkterna. Åverkan 
på två bord som skadats så att nya måste köpas in. Allen fick utföra 3 timmars jourstädning mitt i 
natten.  

Beslut: Styrelsen beslutade att skicka en ny faktura till kunden med tillägg för överdragen tid, 
jourstädning, skadad utrustning och administrationsavgift enligt nedan och därefter informera kund 
och lokalbokning att han inte är välkommen tillbaka som hyresgäst. 

Pris Netto Moms
Överdragen hyrestid 1 tim à 1 350,00 1 350,00 (ej moms)
Jourstädning 3 tim à 1 200,00 3 600,00 (900,00)
Skadad utrustning 2 st à    1 200,00 2 400,00 (600,00)
Administrationsavg 1 st à       360,00    360,00 (90,00)
__________________________________________________________________ 

Totalt netto (exkl moms) 7 710,00
Moms 1590,00 1 590,00
Avdrag för erlagd depositionsavgift                 - 5 000,00
Totalt 4 300,00
___________________________________________________________________

Inkasso German väckte frågan om en obetald faktura på 9 600 kr.
Beslutades att generellt skickas obetalda fakturor till Inkasso 21 dagar efter 
sista betalningsdatum. Samma dag låses kunden för ändringar och 
nybokningar fram till dess att fakturan betalats. 

5 UNDERHÅLL
Inga frågor.

6 ETABLERING
Vid mötet vecka 48 med Torvald togs också avtalet med Stan upp.Vi skall formellt svara om vi vill 
fortsätta samverksavtalets intention att driften av Alviks Medborgarhus ska övergå till föreningen 
från och med 2013.01.01.Vårt svar är att vi följer ingångna avtal. 

Gällande övertagandet av ansvar för timavlönad/behovsanställd personal var styrelsen positiv men 
konstaterades att först måste vi ha vår ekonomi klar och tydlig. Tid behövs också för att anpassa 
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rutiner för ny lönehantering. Detta kan bli aktuellt först vid halvårsskiftet 2012. 
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Anställn av ekonom När ekonomisiffrorna är verifierade vet vi om vi har råd att anställa en 
person som kan ekonomi och data. Detta bör ske redan nästa år. Uppdrogs åt 
Lars-Göran att kontakta en ekonom med kunskap om rådgivning, revision, 
bokslut, fakturering.        

Budgetkalkyl Karl har inte alla data verifierade i sin budgetkalkyl. Karl har bett Kristina 
Köhler på förvaltningen om förtydligande av de koder som ska gälla för 
rabatter. Karl behöver också någon som tittar igenom budgetförslaget 
tillsammans med honom och går igenom data och tolkningar. Föreslogs att 
tillfråga  Allen genom hans företag.Tidsåtgång max 8 timmar. Arvode 
300 kr per timme + moms. Granskningen skall vara klar senast söndagen 
den 8 januari 2012 (4 dagar före nästa styrelsemöte). Karl kontaktar Allen. 

Momsfrågan Uppdrogs åt Karl att kontakta Skattemyndigheten för att få mer information 
om den nya föreningsmomsen. 

Avtal städbolaget Vårt städavtal har löpt ut. German föreslår att samma personal som har 
städat lokalerna tidigare anlitas. Detta p g a kostnadsskäl och bättre 
flexibilitet.  Styrelsen gick på Germans linje. Uppdrogs åt German att prata 
med Torvald.  

Ansvarsförsäkring Beslutades att Lars-Göran tecknar ansvarsförsäkring genom If. Premien är 
3 700 kr/år.

ADSL-uppkoppl Allen redogjorde för tänkbara alternativ.
För internt bruk behövs nätverksanslutning till datorer, t ex för att kunna 
kika på Interbook. Abonnemang krävs. ADSL-abonnemang förutsätter 
Telialinan. Årskostnad för uppkoppling är 6 000 kr inkl moms per år,
hårdvaran c:a 1 000 kr. En eller flera routrar, ej av plast. Man skall ej
använda samma nät för internt och externt bruk.

För externt bruk, våra medlemmar och kunder, är det ett trådlöst nätverk 
som gäller om man skall kunna förbereda konferens, möten och 
telefonkonferenser. Vanlig surfing eller ordentligt bredband. Vilka är våra 
realistiska grunder? Uppkoppling för externt bruk har helt annan kostnads-
bild. 

Inköp Beslutades att Lars-Göran i samråd med Allen köper in ADSL-uppkoppling 
för internt bruk före årsskiftet. Beräknad maxkostnad 8 000 kr. 

Laserskrivare Beslutades att Lars-Göran köper in Laserskrivare.

Lokal arbetsstation För planerad anställning av en ekonom behövs en lokal arbetsstation. 
Beslutades att Lars-Göran köper in en extern skärm, 24 tum, ett tangentbord 
och en extern mus. 

Postboxar Uppdrogs åt Karl att ordna postbox i Alvik genom Postverket.  
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7 STYRELSENS INRE ARBETE
Beslutades att Karl nu tar hand om fakturering, dator och allt som har med ekonomi att göra.

8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN
Inga frågor.

9 ÖVRIGT
Inga frågor

10 NÄRMASTE MÖTEN
Torsdagen den 12 januari kl 18.30


