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Kerstin Karlsson  Johan Hörman 

 

Johan hälsade alla välkomna till mötet.  
 

1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokollet från den 20 februari gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

2 INKOMNA SKRIVELSER 

Inga inkomna skrivelser behandlades. 

 

3 EKONOMI 

Vi har gått 161 000 kr ”i vinst” hittills. 47 800 kr har ej betalats av kunder, ingår kunder med 

avbetalningsplaner.  

 

4 UTHYRNINGSVERKSAMHETEN 

Medlemsförmåner diskuterades. Förslag att kunder som använder lokalerna mycket skall få 

bonuspoäng. Beslutades att vi skall arbeta fram ett bonusförslag.  

 

5 UNDERHÅLL 

Inga frågor behandlades. 
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6 ETABLERING 

Diskussion om frågor som togs upp vid styrelsens möte med Patrik Liljegren den 6 mars. 

 

  Arbetet kan nu delas in i tre faser:  

 Etablering 

 Få verksamheten att fungera 

 Utveckla verksamheten 

  

 Patrik efterfrågade en plan över styrelsens arbete med datum när saker och 

ting beräknas ske. Nästa möte med Patrik är den 10 april. Vi kommer då att 

ha konkreta projektplaner att redovisa.  

 Lars-Göran kommer att tillsammans med German kontakta Brandmyndig-

heten för att öka antalet personer som får vistas i Bromma-salen från 200 

personer till 800 – 900 personer. Diskuterades också om vi kan utöka antalet 

lokaler. Fritidslokalerna är lediga fredag – söndag. 

 

  Projekt  Ekonomi 

 Projektledare: Karl, tills vidare  

 Enligt Patrik skall vi ansöka om projektstöd för Ekonomiprojektet,  

 c:a 20.000 -  40 000 kan sökas för en resurs som går igenom vårt 

Ekonomisystem.  Ansökan om projektstöd sker månadsvis, senast den 15:e i 

varje månad. Projektbeskrivningen kan skrivas nu och skall innehålla 

formerna för anställning och vår idé om vad som skall göras. Vi kan utgå 

från ”Trappans” ansökan. Planen är att projektanställningen skall ske från 

den1:a eller 15:e augusti 2012.  Karl skriver ansökan. Johan 

undertecknar och skickar in den till stan. 

 

 Arbetsförmedlingen skall kontaktas och Patrik informeras. German 

informerar Patrik vid ordinarie möte. 

 

 Utvecklingsprojektet 

 Ekonomiska grunder. Plan för PA och ev den kulturella delen. 

 

 Utvecklingsprojektet handlar om vad vi kan utveckla verksamhetsmässigt 

och kulturellt. Det kan vara samma resurs som för Ekonomiprojektet, men 

vi gör två ansökningar. Ansökningar kan göras fram till sista juni.  

 Personen skall tillsammans med styrelsen och German arbeta för att 

utveckla verksamheten och göra utredningar för framtiden.  

   

Konsertprojektet/Arrangemang 

 Projektledare Tatiana Vega 

  Beslutades att vi startar ett projekt som handlar om att vi har en 

konsertserie. 

  Vi söker pengar för ett eget arrangemang, ett samarrangemang med 

föreningarna. 

 För detta krävs att vi har en infrastruktur med PA-anläggning. 

 Vi kontaktar Brandmyndigheten för att öka kapaciteten. German och L-G.  

 Vi behöver vakter och tillstånd från polisen. L-G. 

 Egen servering med permanent serveringstillstånd. L-G. 

 Vi har fått startpeng på 30 000 kr och har 100 000 kr är öronmärkta för 

musikanläggning. 
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 Beslutades att söka bidrag enligt Karls ansökan. Uppdrogs åt Lars-Göran 

och Kerstin att skriva en kravspecifikation i början av april.  

  

 PA-projektet, Teknik och Upphandling 

 Projektledare Lars-Göran  

 Beslutades att undersöka vad en PA-anläggning (förstärkare, riktiga 

högtalare, mixerbord) kostar. 

   

  Uppdrogs åt Lars-Göran att ta fram prisuppgift på Mobilt bredband 

 och PA-anläggning.   

 

Lars-Göran har köpt in två st TV-skärmar för att kunna visa våra kunder vad 

som händer i lokalerna. 

 

 

7 STYRELSENS INRE ARBETE 

Diskuterades Kommunikationsplan/Informationsplan som skall vara klar i höst. 

 

8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN 

Kallelse till årsmötet den 29 mars har skickats ut. 

Karl arbetar med verksamhetsberättelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Verksamhetsplanen skrivs av Johan och Lars-Göran gemensamt. 

Budget håller på att färdigställas.  

Revisorn har fått handlingarna för revision. 

Valberedningens arbete pågår. Fler kandidater till styrelsen behövs, gärna en ekonom. 

 

9 ÖVRIGT 

Inga övriga frågor. 

 

10 NÄRMASTE MÖTEN 

Årsmöte torsdagen den 29 mars kl 18.30 

Måndagen den 2 april kl 18.30 

 

 

 

 

 
 


