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   Beslutande Johan Hörman, Kerstin Karlsson, Lars-Göran Holmberg, Matilda N. Bergroth,  
   
   Adjungerad German Castillo 
   Frånvarande Paola Saldivar, Siri Mellberg, Tatiana Vega 
Ordförande Johan 
Sekreterare Kerstin 
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Attest för paragraf 1 - 10: 
 
 
 
Kerstin Karlsson  Johan Hörman 
 
Johan hälsade alla välkomna till mötet.  
 

1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Protokollet från den 25 april gick igenom och lades till handlingarna.  
 

2 INKOMNA SKRIVELSER 
Inga inkomna skrivelser behandlades. 
 

3 EKONOMI 
Stan har inkommit med önskemål om tätare ekonomiavstämningar. 
 
Diskussion angående val av inkassobyrå. Beslutades att välja Svea Inkasso. En lista skall skrivas på 
kunder som ej har betalat och samarbetet med Svea Inkasso påbörjas direkt.  
 
Siri har haft kontakt med ansvarig på Posten med anledning av begäran om ersättning för de 
påminnelse- och inkassoavgifter som Alviks Kulturhus drabbades av i samband med beställningen 
av postbox i november 2011. Siri har nu lämnat över ärendet till Johan.    
 
Skattestatus visar att deklarationen har genomgåtts och godkänts. Moms skall betalas med 5 672 kr, 
vilket utgör skillnaden mellan ingående och utgående moms 2011. 
 
Beställningar skall vara skriftliga och kostnaderna skall framgå. Beslutades att Alviks Kulturhus 
inte betalar fakturor som saknar beställningsunderlag. 
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Faktura på 25 500 kr inkl moms har inkommit från vår revisor för revision, bokslutsarbete, 
företagsbeskattning och juridisk konsultation. Beslutades att betala fakturan. 
 
Attestinstruktionen skall förtydligas.  
 
Budget skall uppdateras med styrelsens förhöjda arvoden för 2012. 
 
Diskussion angående byte av bank. Vi vill ha en bank med säker och enkel hantering som tecknar 
avtal med föreningar. Handelsbanken, Marginalen bank och Forex skall kontaktas.   
 

4  UTHYRNINGSVERKSAMHETEN   
Johan har skickat förslag till Godfrey på betalning av faktura. 
Johan kommer att arbeta om bokningsblanketten som ligger på nätet. 
Matilda kommer att kontakta en fotograf från mäklarfirma för kostnadsförslag på fotografering av 
våra lokaler.  
 

5 UNDERHÅLL 
I Nockebysalen har scenen snyggats till och draperier har satts upp. 
I Mossen har speglar satts upp på ena kortväggen. 
 

6 ETABLERING 
Tid för nytt möte med Patrik Liljegren kommer att meddelas. Vid mötet skall frågorna om 
brandskydd, utskänkningstillstånd, fiberoptik samt projektstödet för Ekonomiprojektet tas upp. 
 
Allen tar fram förslag på olika leverantörer av fiberoptik. 
 
Beslutades att köpa ett mobilt bredband för 57 kr/månad via Universal Telecom. Kunder med 
Universal Telecom-abonnemang kan ringa kostnadsfritt till Alviks Kulturhus. Information om 
kostnadsfria samtal skall läggas ut på hemsidan. 
 
Diskussion angående postrutin. Beslutades att post hämtas två gånger i veckan. Matilda skriver en 
postrutin. 
 
Uppdrogs åt Lars-Göran att säga upp avtalet med stan gällande kopieringsmaskinen. Övriga avtal 
skall gås igenom inför nästa möte med Patrik.   
 
Nya föreningar 
Inga nya ansökningar har inkommit.  
 
Lars-Göran har haft kontakt med Åsö Föreningsråd angående valet av lämplig arbetsgivar-
organisation. För vår verksamhet passar Arbetsgivarförbundet Idéa. För tjänstepensionerna 
Collectum. Kollektivavtal i Idea Unionen. Lars-Göran kontaktar Idéa. 
 

 Projekt  Ekonomi 
 Stan har lämnat besked att vi erhållit 50 000 kr i projektstöd för Ekonomiprojektet. Fem 

ansökningar har inkommit via Arbetsförmedlingen för korttidsanställning 2 månader. Ingen av de 
fem sökande har den bakgrund som vi behöver.  

 
 Diskuterades om vi i stället skall köpa konsulttjänst för löne- och skatteadministration hos  
 ”Ge Järnet” på Ekerö. Fakturor och bokföring kanske styrelsen kan hjälpas åt med enligt ett 

rullande schema. Beslut togs ej.    
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 Konsertprojektet/Arrangemang 
 Projektledare: Tatiana Vega 
 Lars-Göran och Kerstin skall skriva en kravspecifikation under juni för projektet. 
  

Inför inköp av musikanläggning bör en kravspecifikation skrivas. Studiebesök på Åsö föreningsråd 
och Nacka Forum diskuterades. Offerter från tre olika företag skall tas fram, bl a. Soundside på 
Hammarby Fabriksväg 29. Uppdrogs åt German att skriva ned det som vi behöver.  

  
 Beslutades att ta hjälp av Teodor Lennmark för hjälp med datorer och program för bildskärmarna.   
 Ber om offert. Johan deltog ej i beslutet.   
 
 Uppdrogs åt Kerstin söka pengar från stan för utvecklingsprojekt. Först projektansökan för 

kontakten med Brandmyndigheten för att kunna utöka antalet personer som får vistas i våra lokaler. 
Vi behöver köpa in en tjänst från ett företag som hjälper till med detta. Vi skall också söka pengar 
för arbetet med att söka tillstånd för caféverksamhet/utskänkningstillstånd hos Miljö och Hälsa,  
Fiberoptik samt bildandet av en ny Paraplyorganisation bland föreningar (för att få ned kostnaderna 
vid beställningar).   

 
 Johan visade Alviks Medborgarhus nya hemsida. 
 Beslutades att lägga över en del dokument på Google Box, skyddat med lösenord. 
 

7 STYRELSENS INRE ARBETE         
 

8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN 
Inga möten inbokade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

9 ÖVRIGT 
Inga övriga frågor. 
 

10 NÄRMASTE MÖTEN 
Möten sker var 3:e vecka med en dags förskjutning (vardag). 
 
Måndagen den 11 juni 
Tisdagen den 26 juni 
Onsdagen den 15 augusti 
Torsdagen den 6 september 
Måndagen den 24 september 
Tisdagen den 16 oktober 
Onsdagen den 7 november 
Torsdagen den 29 november 
Måndagen den 17 december 
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