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  PROTOKOLL 

Styrelsen 2013.11.27 
 
Tid Kl 18.30 – 21.00 
Plats Alviks Medborgarhus, Biblan 
Närvarande 
  Beslutande Johan Hörman, Lars-Göran Holmberg, Karl-Axel Karlsson, Kerstin Karlsson,  
 Siri Mellberg, Tatiana Vega   
  Adjungerad German Castillo 
  Frånvarande Matilda N Bergroth  
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 
Minnesanteckningar från styrelsemötet 131024 delades ut. Styrelsen var ej beslutsmässig vid 
föregående möte. 
 

2 INKOMNA SKRIVELSER 
Offert från Lars Ocklund, Archidea AB på 18 500 kr + moms. Offerten avser ytskiktsförslag utifrån 
ett antikvariskt perspektiv av Brommasalen samt tillhörande foajé. I arbetet ingår 1st visualisering 
och idéskiss och 1st illustrationsplan med åtgärdsförslag. Beslutades att tacka ja till offerten och 
utförandet av ovanstående arbete.  
 

3 EKONOMI 
I dagsläget har vi 310 000 kr i obetalda fakturor. Lars-Göran skickar ut betalningspåminnelser. Efter 
5 dagar skickas inkassokrav ut till dem som inte har betalat. 
Lars-Göran har träffat Tina Kahm, Siffermontage. Avtal kommer att skrivas. 
Lars-Göran har även träffat Rebecca Wissman. Rebecca kommer att ta hand om vår fakturering. 
Avtal har tecknats med Rebecca.  
 
Johan rapporterade från möte med revisorerna. 
 
Föreningens bankkort har en kreditgräns på 30 000 kr. 
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4  UTHYRNINGSVERKSAMHETEN  

Lars-Göran och German arbetar med att ta fram en ny prislista. Nuvarande prislista gäller t o m den 
sista december. Höjning av hyran för förvaringsskåpen. Beslut om nya prislistan tas på nästa 
styrelsemöte den 19 december.   
 
Johan har arbetat med en applikation på webben. Bokningar på webben kan ske från och med i 
morgon, den 28 november. Bokningsavgiften skall sammanföras med bokningsförfrågan. Både 
betalning + kontakt via hemsidan. 
Beslutades att ersätta Johan med 8,5 timmar x 360 kr/timme + moms samt programvara för 
ovanstående arbete. Johan deltog ej i beslutet. 
 
För att ge ett jämnare inflöde på inkomsterna diskuterades att från fakturera månadsvis. Föreslogs 
att fakturorna skickas ut den 1:a varje månad med 20 dagars betalningstid. Dröjsmålsräntan är 8 %. 
Obetalda fakturor går till inkasso efter 5 dagar. Beslut tas på nästa styrelsemöte den 19 december. 
 
Alviks Kulturhus har stängt från den 21 december till och med 2 januari 2014. 
 
Medlemsavgifterna faktureras i januari.  
 
Siri påpekade att stolarna i Brommasalen behöver bytas ut eller rengöras. Stolarna köptes in av 
German år 2005 till ett pris av 600 kr + moms per stol. Beslutades att i första hand dammsuga och 
rengöra stolarna.    
 

5 UNDERHÅLL 
Johan informerade att vi genom Folkets Hus och Parker kommer vi att ingå i ett projekt och få  
hjälp av både ljusexpertis och inredningsarkitekt. Ett möte har redan ägt rum i Alviks Kulturhus. I 
mötet deltog Per Forsberg från Folkets Hus och Parker, Lars Ocklund, Archidea AB och Lars-
Göran, Kerstin ocn German från Folkets Hus och Parker. Lars-Göran och Kerstin rapporterade från 
mötet och kortfattade minnesanteckningar delades ut. 
 

6 ETABLERING 
Johan sammanfattade att föreningen Alviks Kultuhus nu har tagit över driften av samlingslokalen 
Alviks Medborgarhus från den 1 oktober 2013. Ett 5-årigt hyresavtal har tecknats, avtal med 
personal har tecknats, tilläggsavtal med el, (elen separerades den 10 oktober och vi slipper därmed 
att betala schablonpriset på 4 000 kr per kvartal till hyresvärden). Arbete pågår med tecknande av 
försäkringar för kollektivanställda. Återstår övergångsavtal med Stockholms stad genom dess 
kulturnämnd. Hyresavtalet på parkeringsplats nr 3 är klart och platsen skall märkas upp. Bidrag för 
lokalförvaltande organisationer verksamhetsåret 2014 är inskickat av Johan.  
 
German har gått utbildning i ledarskap och genom detta nu knutit många kontakter.    
 
Kommunen har tidigare bidragit med 100 000 kr för kulturarrangemang. Beslutades att av dessa ge 
bidrag till Västbergaträffen med 8 000 kr för gemensamma arrangemang med Alviks Kulturhus. 
Karl-Axel deltog ej i beslutet.   
 
Johan föreslog att alla arrangemang i huset läggs ut på vår hemsida samt att vi lägger upp en sida 
med orkestrar som vi tycker är bra. Fria dagar att ha arrangemang, t ex storhelger.   

.  
         

   STYRELSENS INRE ARBETE 
Den nya organisationen 
Siri arbetar i utskottet för hyresverksamheten och rapporterar till styrelsen. 
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Lars-Göran och Johan arbetar i utskottet för utvecklingsverksamheten och rapporterar till styrelsen. 
 
Eftersom Brommasalen endast är bokad till c:a 50 % krävs insatser för reklam och marknadsföring. 
Karl-Axel har erbjudit sig att via kontakt i reklambranschen hjälpa till med förslag på marknads-
föring. 
 
Kerstin har uppdraget att ta fram reklamregler för Alviks Kulturhus. För ev affischering i 
trappuppgång tillfrågas fastighetsägaren. Reklam på hemsida och våra skärmar? 
 
Matilda har uppdraget att undersöka möjligheterna och kostnader för att sätta upp reklamskyltar på 
Medborgarhusets fönster.  

  
Matilda arbetar vidare med arbetskläder för personalen, dels designen, dels beställningen. Blå 
tröjor, av typen tenniströjor diskuterades. Tatiana ringer och påminner Matilda om beställningen. 
 
Rebecca har fotograferat Brommasalen. Bilderna skall användas på vår hemsida. Uppdrogs till Siri  
och Karl-Axel att plocka ut de bästa bilderna. 
 
FÖRENINGSRÅDSMÖTEN 
Inga nya möten diskuterades. 
                                                                                                                                                                                                                                      

7 ÖVRIGT 
Karl-Axel tog upp frågan om en faktura som vi fått tidigare på ett arbete som vi ej hade beställt. 
Frågan har tidigare behandlats på möte och skriftlig information har gått till berörda. Inget nytt 
beslut i frågan.    
 

8 NÄRMASTE MÖTEN 
Möten sker var 3:e vecka med en dags förskjutning. 
Mötestider kl 18.30 – 20.30. 
Torsdagen den 19 december kl 18.30 


