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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 7 november gick igenom.  
 

2 INKOMNA SKRIVELSER 
Inga inkomna skrivelser behandlades. 
 

3 EKONOMI 
Diskussion angående räntefakturor. Beslutades att Lars-Göran tar handlägger räntefakturorna. 
Lars-Göran upprättar ett budgetförslag inför 2013. 
Bosse informerade om budgetuppföljning med resultatenheter (RE), t ex drift, bidrag. RE + konto 
anges. Johan informerade avtalet med Uni Bas är uppsagt.  
 

4  UTHYRNINGSVERKSAMHETEN   
Västbergaträffen har hört av sig angående faktura. Avvaktar skrivelse från dem i ärendet. 
Diskussion angående uthyrningstaxor för lokalerna. Allen redovisade ett förslag med förändrade 
taxor för 2013. Då ytterligare förslag framkom beslutades att tillsätta en arbetsgrupp bestående av 
German, Lars-Göran, Johan, Tatiana och Allen för vidareutveckling av prislistan. Listan behöver 
fastställas före nyår.  
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5 UNDERHÅLL 
Diskussion angående behov av upprustning av lokalerna samt huruvida myndighetskraven angående  
brand och utrymning är tillgodosedda. 
 
Brandskyddsbolaget har uppdraget att genomföra bedömning av maximalt tillåtet personantal för 
befintliga lokaler samt redogöra för de grundläggande krav med avseende på brand- och 
utrymningssäkerhet som ställs enligt gällande bygglagstiftning. Brandskyddsbolagets bedömning är 
att personalantalet maximalt får uppgå till 400 personer samtidigt inom Brommasalen och de 
lokaler som ligger i direkt anslutning till denna i samma plan - under förutsättning att redovisade 
krav på åtgärder ska genomföras. Diskussion angående kostnader för dessa åtgärder och om det är 
hyresvärd eller hyresgäst som ansvarar för kostnaderna. Hittills identifierade kostnader är 120 000 
kr.  
 
Den återkommande tillsynen av lokalerna utfördes senast i mars 2011. Tillsynsprotokollet skall tas 
fram till nästa möte. 
 

6 ETABLERING 
Beslutades att uppdra åt Bosse att sammanställa Verksamhetsplanen och samtidigt skicka en kopia 
till Jennie Dielemans på Folkets Hus och Parker. 
 
Johan redogjorde för ett möte med Johanna Karlsson, Kulturförvaltningen, 121127, där  
Johanna bl a informerade att dipositionsavgiften i det nya hyresavtalet kommer att tas bort. 
 
Samverkansavtalet mellan Stockholms Stad genom Kulturnämnden och Alviks Kulturhus gäller 
under försöksperioden 110701 – 121231. Ett addendum (tillägg) skall skrivas.  
 
Johan har meddelat Johanna att Alviks Kulturhus intention är att fullfölja samverksavtalets och ta 
över driften av Alviks Medborgarhus. 
 
Johanna meddelade att den konst som nu finns i Alviks Medborgarhus, och som tillhör kommunen, 
skall återsändas till Stadsmuseet. 
 
Beslutades att om övertagandet blir framskjuten några månader skall medlemsföreningarna 
meddelas via brev/hemsida. 
 
Diskussion angående rekrytering av nya kunder. Johan föreslog ett samarbete med Stockholms Läns 
Danskonsulter. Allen informerade att våra lokaler kan vara intressanta för så kallade ”LAN-party".  
På ett LAN-party samlas datorentusiaster och experimenterar. Vi har gott om el för detta men 
bredbanden räcker inte i dagsläget. Beslutades att Allen tar kontakt med organisationen och tar 
fram mer uppgifter.   
 
Jennie Liederman har enligt överenskommelse översänt olika förslag på bidragsmöjligheter till 
Lars-Göran.  
 

 Nytt hyresavtal  
 Uppdrogs åt German att informera Patrik Liljegren om det nya hyresavtalet. 
 Hyresgruppen, German, Allen och Kerstin, har bokat ett möte med Lotta Häger, Kommun-

förvaltningen, för ett övergripande samtal om det nya hyresavtalet.  
 Per Forsberg, byggrådgivare på Folkets Hus och Parker, har lämnat skriftliga synpunkter på avtalet 

121129. 
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 Rapport från konsertprojektet/Arrangemang 
 Hernando Arias, dragspelsvirtuos i världsklass och vinnare av BBC World Routies Aword 2012 
 uppträder i Alviks Medborgarhus lördagen den 1 december. Arrangemanget är anordnat av 

föreningen Alviks Kulturhus med stöd från Stockholm Stad, Kulturförvaltningen. 
  
 Tatiana arbetar in i det sista med avtal och tillståndsfrågor. I övrigt är allt klart inför lördagens 

konsert. Föreningen Alviks Kulturhus första egna arrangemang.  
  
 Marknadsföringen har varit framgångsrik.German har låtit göra en professionell audio-promo som 

just nu exponeeras i lokala närradiostationer och sänder på spanska. Affischer har producerats och 
distribuerats. Ovanpå detta finns också en video-promo baserad på audio-utgåvan, kompletterad 
med videomaterial. Den är framtagen med hjälp från Union global TV och exponeras på webb-TV 
och i sociala nätverk.Union Global TV har också intervjuat don German Castillo angående 
evenemanget.  

    
 German har lyckats med bedriften att få hit en artist i världsklass. 
  

7  STYRELSENS INRE ARBETE         
Inga ärenden diskuterades.       
 

8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN 
Inga möten inbokade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

9 ÖVRIGT 
  

10 NÄRMASTE MÖTEN 
Möten sker var 3:e vecka med en dags förskjutning 
Mötestider kl 18.30 – 20.30 
 
Måndag den 17 december 
2013 
Tisdag den 15 januari   
Onsdag den 6 februari 
Torsdag den 23 februari (Vecka 9) 
Måndag den 25 mars 
Tisdag den 16 april 
Onsdag den 8 maj 
Torsdag den 30 maj 
Måndag den 24 juni (efter midsommarhelgen) 
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