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Styrelsen 2013.05.08 
 

Tid Kl 18.30 – 20.30 

Plats Alviks Medborgarhus, Biblan 

Närvarande 

   Beslutande Johan Hörman, Karl-Axel Karlsson, Kerstin Karlsson, Siri Mellberg;  

   Adjungerad German Castillo  

   Frånvarande Lars-Göran Holmberg, Matilda N Bergroth, 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 

Protokoll från mötet den 16 april gicks igenom.     

 

2 INKOMNA SKRIVELSER 

Medlemsansökan från föreningen Sri Lanka association in Sweden, har inkommit. Bordlades i 

avvaktan på genomgång av föreningens stadgar. 

 

3 EKONOMI 

Diskussion angående fakturahantering.  Beslutades att ge uppdraget till Rebecca Wissman med ett 

arvode av 20 kr + moms per faktura. Rebecca har utbildning i företagsekonomi. Uppdraget gäller 

främst fakturering av långtidsbokningar och festarrangemang.    

 

4  UTHYRNINGSVERKSAMHETEN   

Kund har efterfrågat sänkt timpris vid långtidsbokning av Nockebysalen lördagar. Diskuterades en 

sänkning av timpriset.  

 

Diskussion angående uppsättning av spegelvägg i Nockebysalen.  

 

Beslutades att köpa in plastgalgar i stället för galgar i trä. 

Kaffetermosar, 3 st 10-liters av märket Xantia är inköpta.   
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5 UNDERHÅLL 

Webbsidan är nu uppdaterad och Karl Petré har utbildat German och Rebecca Wissman i tekniken.. 

 

Diskussion angående skötsel av Brommasalens parkettgolv.  

Golvet behöver slipas och inoljas. Beslutades att upprätta en underhållsplan för parkettgolvet. 

Uppdrogs åt German att ta reda på vilken sorts olja som är den bästa för Brommasalens dansgolv.    

Beslutades att ta reda på kostnader för inköp av plastmattor för att skydda golven. 

 

6 ETABLERING 

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

behandlats på Kulturnämndens möte i 130416. Ärendet  bordlades, då vissa frågetecken fanns kring 

föreningsverksamheten (framför allt dansföreningsarnas fortsatta möjligheter att boka tider). Tomas 

Rudin, oppositionsborgarråd och gruppledare för (S) i Kulturnämnden har gjort ett studeibesök på 

Alviks Kulturhus 130506 tillsammans med fler förtroendevalda. Ordförandena för dans-

föreningarna var inbjudna till mötet. 

 

För Alviks Kulturhus deltog Patrik Liljegren, Johan Hörman, Lars-Göran Holmgren, German 

Castillo och Allen Ristovic. Representanter för dansföreningarna Stockholms Dansklubb, Birka 

Dansklubb och Västbergaträffen deltog i mötet.   

 

Frågor ställdes om 0-taxade dansföreningar och pensionärsföreningar inte längre kommer att ha 

samma tillgång till lokalerna. Johan berättade hur Alviks Kulturhus driver verksamheten i dag och 

hur föreningen vill driva verksamheten i framtiden. German berättade hur han resonerar vid 

fördelning av tider mellan olika föreningar som vill hyra in sig. Allen visade en redogörelse för 

hyresutvecklingen de senaste åren. 

 

Hyresavtal/Brandöversyn 

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

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

lokalerna. Martin utreder vilka åtgärder som ligger på hyresgäst respektive hyresvärd.  

 

 Lars Frisk har tillsammans med Fastighetskontorets brandkonsult inspekterat lokalerna 130505. 

 German deltog i denna inspektion. Martin inväntar nu en åtgärdslista från brandkonsulten och när 

denna gåtts igenom av projektledare kommer en deltaljerad tidplan att utfärdas.  

       

7  STYRELSENS INRE ARBETE  

   

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

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

Johan gick igenom de fyra utskottens arbete. Styrelsen kommer att arbeta med verksamhetsplan, 

budget och ekonomisk uppföljning.  

 

8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN 

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

ej var undertecknad av revisor Pernilla Valverud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Beslutades att kalla till nytt årsmöte den 4 juni kl 19.00 i Biblan.  

 

9 ÖVRIGT 

Inga övriga frågor diskuterades. 
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10 NÄRMASTE MÖTEN 

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

Mötestider kl 18.30 – 20.30. 

 

Torsdag den 30 maj 

Föreningsrådsmöte den 4 juni kl 19.00 

Måndag den 24 juni (efter midsommarhelgen) 


