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Attest för paragraf 1 - 10: 
 
 
 
Kerstin Karlsson  Johan Hörman 
 
Johan hälsade alla välkomna till mötet.  
 
1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Protokoll från den 12 mars genomgicks. Ändring på sid 2, sista meningen till: Vi har lovats 
startpeng på 30.000 kr och 100 000 kr är öronmärkta för musikanläggning. Protokollet lades 
därefter till handlingarna.  
 
2 INKOMNA SKRIVELSER 
Inga inkomna skrivelser behandlades. 
 
3 EKONOMI 
Faktura på städmaskin, c:a 45 000 kr + moms, godkändes för betalning.  
Hittills i år har 247 599 kr fakturerats. 51 500 kr är utestående. Det är flera kunder som inte har 
betalat. Johan fortsätter att skicka ut fakturor. 
 
Posten började att använda vårt postfack långt innan vi hade kvitterat ut nyckel och skrivit 
undertecknat avtal. Brev med fakturor, kravbrev och inkassoavgifter samlades olästa postboxen i 
stället för att skickas direkt till Alviks Kulturhus.  
Uppdrogs åt Siri att skriva ett kravbrev till Posten med begäran om ersättning för påminnelse- och 
inkassoavgifter. Johan skannar in alla dokument.   
 
Johan kontaktar Skattemyndigheten och kontrollerar skattestatus.
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4 UTHYRNINGSVERKSAMHETEN 
Medlemsförmåner/bonuspoäng diskuterades. Tatiana fick uppdraget att ta fram ett förslag. 
 
Reglerna för avbokning, privat och företag skall färdigställas och läggas ut på hemsidan.  
Uppdrogs till Tatiana att ta fram reglerna.  
 
Det har framkommit att två kunder har vuxenkurser på 0-taxad barn- och ungdomstid. Vuxna får 
vistas i lokalen på barn- och ungdomstid, men antalet vuxna får aldrig inte vara fler än antalet 
barn/ungdomar. Uppdrogs till Kerstin att informera föreningarna via brev och uppmana dem att 
rätta till felet. 
 
Godfrey Seruw har efter begäran fått nedsättning av avgiften med 50 % vid ett uthyrningstillfälle.   
Uppdrogs till Johan att kontakta Godfrey.    
 
5 UNDERHÅLL 
Inga frågor behandlades. 
 
6 ETABLERING 
Mötet med Patrik Liljegren den 10 april ställdes in. Patrik önskar en tidplan över styrelsens arbete 
med datum när saker och ting beräknas ske. Johan skriver tidplanen.  
 
Medlemsansökan från förening har inkommit.  
Uppdrogs åt Siri och Kerstin att kontakta föreningen och begära in handlingar som saknas. Johan 
skickar faktura på medlemsavgiften. 
  

 Projekt  Ekonomi 
 Projektledare: Karl, tills vidare  
 Karl har skrivit ansökan om projektstöd för ekonomiprojektet (en resurs som går igenom vårt 

ekonomisysten). Johan har undertecknat ansökan och skickat in den till stan. Karl har också skrivit 
en platsannons och skickat den till Arbetsförmedlingen med kopia till Patrik, Thorwald och 
German. 

    
 Lars-Göran har köpt in två st TV-skärmar för att kunna visa våra kunder vad som händer i lokalerna. 

Skärmarna har levererats. 
 
7 STYRELSENS INRE ARBETE 
Se tidigare protokoll från konstituering. 
 
8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN 
Inga möten inbokade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
9 ÖVRIGT 
Inga övriga frågor. 
 
10 NÄRMASTE MÖTEN 
Onsdagen den 25 april kl 18.30 i Alvik. 
I fortsättning kommer möten att ske var 3:e vecka med en dags förskjutning (vardag). 
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