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Kerstin Karlsson  Johan Hörman 

 

Johan hälsade alla välkomna till mötet.   
 

 

1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll från mötet den 25 mars gicks igenom.     

 

2 INKOMNA SKRIVELSER 

Medlemsansökan från Nigeria Union. Beslutades att godkänna föreningen som medlem. 

Medlemsansökan från Buddistiska Föreningen. Beslutades att godkänna föreningen som medlem.  

 

Kallelse till årsmöte för medlemmar i Östra Folkets-regionen söndagen den 21 april 12.00 – 16.00 i  

Kallhälls Folkets Hus. Uppdrogs åt Kerstin att undersöka möjligheterna till deltagande. 

 

Folkets Hus och Parker har ändrat sin logga och erbjuder i samband med detta medlems-

föreningarna att kostnadsfritt uppdatera sina loggor. Enades om att vi i dagsläget inte planerar att 

ändra vår logga. 

 

Idea Arbetsgivarservice AB har återsänt medlemsansökan daterad 120815. Vi har påbörjat 

samarbete med Vision/Folkets Hus och Parker.  

 

3 EKONOMI 

Johan har haft kontakt med ekonom Lena Larsson, Gnesta. Lena är intresserad av att ta hand om vår 

fakturahantering. Beslutades att först tillfråga Christina Kahm om det är enkelt att flytta över det 

webbaserade ekonomiprogrammet. Avvaktar svar från Cristina.    
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4  UTHYRNINGSVERKSAMHETEN   

Kunderna har börjat fråga när de nya taxorna för lokalerna börjar gälla. Nuvarande taxa gäller juni 

månad ut. De nya taxorna införs vid övertagandet. Priser kommer också att fastställas för 

skåputhyrning, av- och ombokning. 

 

Beslutades att montera in en spegelvägg på 1,7 x 5 m i Nockebysalen. 

Johan kontaktar snickaren. German kontaktar Hägerstens Glasmästeri och ser till att speglarna 

kommer på plats. Installationen kommer att ske under sommaren. 

 

German rapporterade angående kund som önskar minska en långtidsbokning under perioden 

130513 – 130610 med 1,5 timme per tillfälle. Då lokalen kräver minst 3 timmar bokning per tillfälle 

kommer German inte att kunna godkänna detta. 

 

Beslutades att köpa in galgar i trä för 10 kr/st vid köp av 100 st. Beslutades att fråga leverantören 

om de har vajrar till hängarna. 

 

Beslutades att köpa in tre stycken 10-liters kaffetermosar av märket Xantia. Pris 380 kr + moms. 

Termosarna skall hyras ut vid fester och liknande. Uppdrogs åt Johan att göra inköpen. 

 

5 UNDERHÅLL 

Kulturförvaltningen har tidigare påmint oss om att vår hemsida inte uppdateras kontinuerligt.  

Webbsida är nu uppdaterad och Karl Petré kommer under vecka 15 att utbilda German och Rebecca 

Wissman i hur man gör uppdateringar. 

 

6 ETABLERING 

Beslut om verksamhetsövergång gällande driften av Alviks Kulturhus (Medborgarhus) har 

behandlats på Kulturnämnden möte i dag.  Avvaktar beslut.  

 

German rapporterade att han tvingats arbeta övertid under helgen p g a medlemsförening i Alviks 

Kulturhus som inför nämndens möte bl a ifrågasatt dansföreningarnas fortsatta möjligheter att boka  

framtiden.  

 

Föreningen har tidigare ifrågasatt Germans prioritering angående Brommasalen och de har erhållit 

svar från både Alviks Medborgarhus (German Castillo), Kulturförvaltningen (Johanna Karlsson och 

Patrik Liljegren) German fick under helgen uppdraget av Kulturförvaltningen att göra en 

sammanställning av all mailväxling. 

 

Personalärenden  

P g a att en ordinarie behovsanställd är sjukskriven har German efter överenskommelse med Johan  

anställt två personer, Alvaro Acuna och Nubia Gamez. Johan skriver anställningsavtal. 

 

Efter nämndens beslut om övertagandet kommer German att få ett anställningserbjudande från 

Alviks Kulturhus. Vid varje period som German har semester eller är sjukledig skall ett avtal 

upprättas med vikarien.  
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Hyresavtal  

 Martin Svensson, förvaltare på Fastighetskontoret, har 130402 meddelat  att en brandsyn gjorts av 

Fastighetskontorets brandansvarige Lars Frisk och han har konstaterat att det fanns en del brister i 

lokalerna. De skall nu ta hjälp av en brandkonsult för att reda ut en del frågetecken innan de kan gå 

vidare med hyresavtalet. Martin behöver reda ut vilka brandkrav som måste vara uppfyllda i lokalen 

för en ny hyresgäst.       

 

 Handelsanställdas förbund 

 Siri har kontaktat HTF och förmedlat kontakt med Alviks Kulturhus personal.  

  

7  STYRELSENS INRE ARBETE  

 

Paola Salvidar deltog ej i styrelsearbetet vid något tillfälle under föregående verksamhetsår och 

utgick därmed ur styrelsen på egen begäran. Paola invaldes ej på nytt i styrelsen vid Alviks 

Kulturhus årsmöte 130326.   

        

Enligt verksamhetsplanen kommer styrelsens arbete att förändras. Planeringen är att minska 

styrelsens möten till fyra möten per år. Det operativa arbetet skall fördelas mellan fyra utskott. 

Styrelsen kommer att arbeta med verksamhetsplan och budget. Styrelseledamöter kan sitta i 

utskotten samt övriga driftiga, handplockade personer. 

 

De fyra utskotten, varav 1 och 2 är viktigast 

1. Grundverksamheten (t ex anställda, kansliet, årsmöten, hemsidan) 

2. Hyresverksamheten (t ex städinstruktioner m m) 

3. Programverksamheten (kopplad till Folkets Hus och Parker) 

4. Utvecklingsverksamheten (t ex lokalerna, ombyggnad, ansökan om bidrag, Boverkets 

pengar, Alvikskarnevalen) 

 

Bo Sandal har uppdraget av Folkets Hus och Parker att stötta föreningar. Alviks kulturhus ingår i 

detta uppdrag. 

 

8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN 

Årsmöte hölls i Nockebysalen 130326. Mötet ajournerades p g a att revisionsberättelsen 

ej var undertecknad av revisor Pernilla Valverud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

9 ÖVRIGT 

Inga övriga frågor diskuterades. 

 

10 NÄRMASTE MÖTEN 

Möten sker var 3:e vecka med en dags förskjutning. 

Mötestider kl 18.30 – 20.30. 

 

Onsdag den 8 maj 

Torsdag den 30 maj 

Måndag den 24 juni (efter midsommarhelgen) 


