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Kerstin Karlsson  Johan Hörman 

 

Johan hälsade alla välkomna till mötet. Verksamheten och ekonomin är de stora punkterna på dagordningen. 
 

1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll från den 8 december 2011 gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

2 INKOMNA SKRIVELSER 

E-post från kund som bestrider faktura gällande bokning den 2 november 2011.  

Se punkten 4, Uthyrningsverksamheten.  

 

3 EKONOMI 

Resultatrapport Johan redogjorde för prel Resultatrapport för 2011. Rapporten är baserad på 

uppgifter från Torvald Olsson Sundelin. Karl rekommenderade 

att siffrorna granskas en extra gång. Johan har betalat fakturan från stan på 

330 000 kr.  

 

Budgetkalkyl Karl planerar ett möte med ansvarig chef på Bokningscentralen för att bl a ta 

upp problemen med felaktiga priser på bokningar och framför allt oviljan att 

rätta till felen.  

 Karl kommer att få nya data inom kort och nya besked om kundklasser. När 

detta är klart kommer instrumentet att kunna användas och diskussion kan 

föras om bästa inkomstmetoden. Karl och Johan fortsätter att arbeta med 

budgetkalkylen inför årsmötet den 28 mars. 
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 Skattemyndigheten Blanketten ”Skatter och Avgiftsanmälan” är inskickad till Skatte-

myndigheten av Johan. De nya reglerna angående anmälan till E-tjänster 

diskuterades.   

    

Styrelsearvoden Styrelsearvoden för tiden 2010.06.11 – 2010.10.26 är nu utbetalda.  

  

Blommor  Karl köper in blommor och fruktkorg till Arne Nygren. 

 

4 UTHYRNINGSVERKSAMHETEN 

Kund har via E-post bestridit faktura för bokning den 2 november 2011 (Bokn nr 4035355). 

Skrivelsen är överlämnad till Allen Ristovic för handläggning. Uppdrogs till Siri att prata med 

Allen.  

 

5 UNDERHÅLL 

Inga frågor. 

 

6 ETABLERING 

Johan har via E-post svarat Torvald att vi vill fortsätta med försöksperioden under 2012 i enlighet 

med vårt avtal samt att vi är positiva till att ta över tillfälligt timanställd personal från och med  

1 augusti 2012.     

 

Anställn av ekonom Lars-Göran, Karl och German har haft kontakt med 

ekonomer/ekonomibyråer/föreningsråd för att försöka hitta lämplig ekonom 

till vår verksamhet. Mer uppgifter behövs innan vi kan gå vidare med ev 

anställningsintervjuer. Arbetsuppgifter för ekonomen kommer att vara 

fakturering, bokföring, löner, kontakt med skattemyndigheten och revision. 

Lars-Göran kommer även att kontakta en revisor. 

 

Projektanställn Karl föreslog att vi överväger frågan om anställning. Kanske vi behöver en 

person som tillsammans med German jobbar mot framtiden och gör 

utredningar inför framtiden. Förslaget är projektanställa en person som är 

ekonom och datakunnig och som tillsammans med styrelsen gör de 

utredningar som behöver göras för att nå framåt. T ex hur vi skall fortsätta   

för att få så full täckning som möjligt. Egna arrangemang?  

 

 I styrelsen sitter vi ”amatörer” från föreningarna med uppgiften att styra, 

inte att ta helheten. Vi hoppar in när det behövs, men har ingen del av den 

pågående verksamheten.  

  

  Samtliga tyckte att den beskrivna projektanställningen var en bra idé. 

Beslutades att Karl och Johan skriver en platsannons (kravspecifikation). 

   

Ansvarsförsäkring Lars-Göran har nu tecknat Ansvarsförsäkringen genom If. Premien är  

 3 700 kr/år. 

 

Inköp Lars-Göran köper in HP Laserskrivare, färg/svartvitt. Pris 4 400 kr på 

Elgiganten. 

  

 Lars-Göran köper in en extern skärm, 24 tum, ett tangentbord och en extern 

mus till lokal arbetsstation.  

 

Postbox Karl har nu hyrt en postbox av Postverket i Alvik till Alviks Kulturhus.    
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7 STYRELSENS INRE ARBETE 

Karl innehar rollen som kassör. Enligt önskemål från Karl kommer också Johan att fortsätta att 

arbeta med ekonomin.                               

 

Johan informerade om dokumentet ”Målbeskrivining”, en aktivitetslista för styrelsen. 

 

Styrelsens organisation diskuterades, vilka områden som vi behöver arbeta med, vilka områden som 

kan kombineras och vem/vilka som gör vad.  

 

Beslutades att arrangera en Work-shop lördagen den 21 januari i Alvik kl 11.00 – 17.00, där vi bl a. 

skall fokusera på nedanstående områden. Kerstin ringer runt och informerar de styrelsemedlemmar 

som inte har kommit till dagens möte. 

  

Medlemmar, Rekrytering, Information, Marknadsföring; Föreningsservice, Förmåner; Uthyrning  

Projekt, Drift, Ekonomi, Personal, Staden, Regler, Revision, Valberedning, Paraplyorganisation, 

Avtal/Upphandlingar, It, Lokal, Webb, Inkasso, Fakturering, Problem vid uthyrning.  

 

8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN 

Beslutades att årsmötet hålls torsdagen den 29 mars kl 18.30 i Alvik. 

Budget och verksamhetsberättelse skall skrivas och valberedningen skall påminnas om sitt arbete. 

 

9 ÖVRIGT 

Inga frågor. 

 

10 NÄRMASTE MÖTEN 

Lördagen den 21 januari kl 11.00 -  17.00 (Work-shop) 

Måndagen den 30 januari kl 18.30 

Måndagen den 20 februari kl 18.30 

Måndagen den 12 mars kl 18.30 

Årsmöte torsdagen den 29 mars kl 18.30 

Måndagen den 2 april kl 18.30 


