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Kerstin Karlsson  Johan Hörman 

 

Johan hälsade alla välkomna till mötet.   
 

 

1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll från mötet den 8 maj gicks igenom.     

 

2 INKOMNA SKRIVELSER 

Beslutades att anta föreningen Sri Lanka som medlem i Alviks Kulturhus. 

Beslutades att anta Buddistiska föreningen som medlem i Alviks Kulturhus.  

Beslutades att medlemsavgifter faktureras nya föreningar efter att de antagits som medlemmar.  

 

3 EKONOMI 

Rutiner för ekonomiredovisningar diskuterades. Beslutades att uppdra åt Christina Kahm att ta fram 

en redovisning varje kvartal. Uppdrogs åt Lars-Göran att presentera en kort ekonomirapport vid 

varje styrelsemöte.       

 

Diskussion angående uppdelning av kundfakturor med höga belopp. Uppdrogs åt Lars-Göran att 

undersöka möjligheterna till detta. 

 

4  UTHYRNINGSVERKSAMHETEN   

Kund har efterfrågat sänkt timpris vid långtidsbokning av Nockebysalen lördagar 10.00 – 15.00. 

Enades om ett paketpris som gäller under 20 veckor, därefter gäller normaltaxa.  

 

 Diskussion angående rutinerna vid uthyrning av Brommasalen vid stora fester.  
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German informerade att det finns en ledig lokal på bottenvåningen i Alviks Medborgarhus. Lokalen 

har tidigare hyrts av Romska föreningen och den har ungefär samma storlek som lokalen ”Mossen” 

på 2 tr. Den större lokalen, som tidigare hyrts av kommunens fritidsförvaltning (ungdomsgård), hyrs 

nu av Bromma Stadsdelsförvaltning. Uppdrogs åt Kerstin att meddela Fastighetskontoret att Alviks 

Kulturhus är intresserade av att hyra den lediga lokalen.  

 

5 UNDERHÅLL 

Diskussion angående bord som behöver repareras. Föreningen Västbergaträffen har erbjudit sig att 

reparera borden på beting.  

 

Beslutades att avsätta pengar för ommålning och ljussättning av lokalerna. Syftet är att göra 

lokalerna mer attraktiva för uthyrning. Föreslogs att anlita extern hjälp som skall lämna förslag på 

utförande och kostnad, t ex S:t Görans Gymnasium som har en Måleri- och Tapetlinje. Enades om 

att vi först kontaktar Per Forsberg och Paola Hoffman på Folkets Hus och Parker för att få råd. 

Beslutades att Tatiana kontaktar dessa personer och återkoppar vid nästa möte. 

    

Brommasalens vackra parkettgolv behöver slipas och inoljas. Beslutades att German upprättar en 

underhållsplan. Rekommenderades att kontakta Per Forsberg på Folkets Hus och Parker som har 

kunskap om ”dansgolv”. Återkoppling vid nästa möte.   

  

German och Johan kommer att göra ett studiebesök i Åkeshovshallen för att se hur de skyddar sitt 

parkettgolv med gummimattor. 

 

6 ETABLERING 

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

behandlats på Kulturnämndens möte i 130521. Kulturnämnden beslutade att godkänna Alviks 

Kulturhus övertagande av driften från och med den 130701. Beslutet om övergång 130701 togs 

under förutsättning att hyresavtalet är klart och påskrivet samt att övergången av personal är klar.  

 

Kommunen förhandlar med Vision avseende personal. Alviks Kulturhus kommer att ha möte med 

både Vision och Handels i augusti (rangeringsförhandling). Troligtvis klart 131001. 

 

German kommer att gå kurs i Rågsved 131015-16 angående nya avtalet. 

 

Bosse informerade att Arvsfonden har avsatt 200 mkr extra för kulturlokaler för att stimulera barn- 

och ungdomsverksamheten.  

 

Ungdomsstöd kan sökas hos Boverket senast för att utveckla ungdomsverksamheten. Kontaktperson 

på Boverket är Leif Götesson. Jennie Dielemans på Folkets Hus och Parker kan vara behjälplig vid 

ansökan.  

 

Diskuterades att sätta upp reklam om Alviks Kulturhus på något av våra fönster åt gatan. Uppdrogs 

åt Matilda att kontakta lämplig firma för förslag.   

  

 Uppdrogs åt Tatiana att fundera på lämpliga aktiviteter inför övertagandet. 

 

 Johan uppdaterade Matilda angående uppdragen att ordna med fotografering av Brommasalen samt 

prata med personalen om arbetskläder.  
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7  STYRELSENS INRE ARBETE 

 

Den nya organisationen 

 

Diskuterades hur vi bygger upp en organisation med aktiva personer i styrelsen och där det 

operativa arbetet sker inom fyra utskott.  

 

Arbetet med verksamhetsplan, budget och budgetuppföljning kommer även i fortsättningen att ske 

inom styrelsen.  

   

8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN 

Nytt årsmöte kommer att hållas den 4 juni kl 19.00 i Biblan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

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. 

Måndag den 24 juni (efter midsommarhelgen) 


