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Kerstin Karlsson  Johan Hörman 

 

Johan hälsade alla välkomna till mötet.  
 

1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokollen från den 12 januari och den 21 januari (Workshop) gicks igenom och lades till 

handlingarna. 

 

2 INKOMNA SKRIVELSER 

 

3 EKONOMI 

 

 Skattemyndigheten Johan har skickat in Arbetsgivarblanketten till Skatteverket. Detta skall ske  

månadsvis. Avvaktar beslut från skatteverket om momsredovisningen.    

 

Fakturor Sju dagar efter förfallodatum skickas fakturapåminnelse via mail och  

 21 dagar efter ff-datum skickas fakturan till inkasso via brev. 

 

 Uppdrogs åt Siri att ringa Serviceförvaltningen och efterhöra deras rutiner 

vid inkasso samt förbereda inkassoärende (bokn nr 4035355).German 

kontaktar Stockholms Stad angående valet av inkassobolag.  

  

Beslut Beslutades att köpa in en tilläggsmodul/påminnelser till 

faktureringssystemet Unibas. Priset är c:a 600 kr.   
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German erbjöd sig att förbereda underlagen för uthyrningsfakturorna även i 

fortsättningen och föreslog nedanstående ändringar för att underlätta 

hanteringen. 

  

 Tillfälliga bokningar 

  För tillfälliga bokningar gäller förskottsbetalning som tidigare. 

  

 Återkommande bokningar 

För återkommande bokningar beslutades att fakturering sker i efterskott.  

Fakturering i förskott innebär merarbete vid ombokningar. 

 Beslutades att införa en ombokningsavgift på 100 kr per ombokning. 

 Beslutades att långtidsbokningar faktureras kvartalsvis i efterskott. 

  

 Föreslogs 20 dagars betalningstid för medlemmar och kortare tid för icke 

medlemmar. 

 

 Diskuterades medlemsrabatt på bokningar. Frågan bordlades. 

 

   

4 UTHYRNINGSVERKSAMHETEN 

 

5 UNDERHÅLL 

 

6 ETABLERING 

 

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

ekonomer/ekonomibyråer/föreningsråd för att försöka hitta lämplig ekonom 

till vår verksamhet. Johan gör nu en sammanställning av inkomna offerter  

och vad varje varje offert kostar. Beslut på nästa möte. 

 

Projektanställn  Diskussion angående hur vi går vidare med beslut om projektarbetet. Frågan 

bordlades till nästa möte. Styrelsen uppmanades att inkomma med idéer. 

German tar även upp frågan om projektanställning med Patrik. 

 

Arbetsgivarorg Uppdrogs åt Lars-Göran att ta reda på vilken arbetsgivarorganisation som  

är lämplig för anställd personal. 

 

Förnyelse av lokaler Beslutades att Lars-Göran inhämtar kostnadsförslag på 2 st TV-skärmar + 

dator för att kunna visa våra kunder vad som händer i lokalerna. Tanken är 

att namnen på dagens hyresgäster i de olika lokalerna exponeras på dessa 

skärmar.  

 

 Diskuterades behovet av nya gardiner i bl a Nockebysalen.  

 Beslutades att Johan kontaktar Hässelbyskolan, som har designutbildning, 

för att höra om de är intresserade av ett skolprojekt i Alviks Kulturhus. 

 Förslag att kontakta Riksteatern när det gäller tyger för t ex ridå. 

 

ADSL-uppkoppling Kommunens tillstånd behövs för att dra in en lina med fiberoptik i huset.
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7 STYRELSENS INRE ARBETE 

Beslut om fördelning av styrelsens arbetsuppgifter enligt förslag framtaget den 21 januari. 

Kerstin kontaktar Paola för hennes godkännande uppdraget. Lars-Göran framställer ett 

organisationsschema till nästa möte. 

 

Beslutades att German bjuder in Patrik Liljegren till vårt nästa styrelsemöte den 20 februari. 

 

8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN 

Inför styrelsemötet den 29 mars skriver Karl verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen skrivs 

av Johan och Lars-Gunnar gemensamt. 

 

9 ÖVRIGT 

Inga övriga frågor. 

 

10 NÄRMASTE MÖTEN 

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 


