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Närvarande 
  Beslutande Lars-Göran Holmberg, Karl-Axel Karlsson, Kerstin Karlsson, Matilda N Bergroth,  
 Siri Mellberg, Tatiana Vega  
  Adjungerad German Castillo 
  Frånvarande Johan Hörman 
  
Ordförande Karl-Axel  
Sekreterare Kerstin  
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Attest för paragraf 1 - 10: 
 
 
 
Kerstin Karlsson  Karl-Axel Karlsson 
 
Karl-Axel Karlsson hälsade alla välkomna till mötet.   
 

1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Genomgång av protokoll från 2014-01-27. 
 

2 INKOMNA SKRIVELSER 
Projektledare Lisa Ladberg har ansökt om bidrag för projektet ”Festival i Parken” hos Bromma 
stadsdelsförvaltning. Ansökan om bidrag från Arbetsförmedlingen är beviljad.  
 
Föreningen Svensk-Argentinska Tangoföreningen är hyresgäster i Alviks Kulturhus sedan flera år.  
Föreningen har nu inkommit med klagomål på otrevligt bemötande av annan förening. Johan har 
kontaktat den angivna föreningens och bett dem att skyndsamt vidta nödvändiga åtgärder.    
 
German redogjorde för synpunkter på vår hemsida som inkommit från kund. Kunden anser att det är 
svårt att hitta när man skall boka lokal. Frågan bordlades till nästa möte.  
 
Beslutades att bevilja föreningen Klubb Söderträffen medlemskap i Alviks Kulturhus.    
 
Beslutades att information om kurserbjudanden från Folkets Hus och Parker skall tas upp på 
styrelsemöten. 
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3 EKONOMI 
Lars-Göran rapporterade att ekonomin ser bra ut. Bidraget från Kulturförvaltningen för stödområdet 
lokalförvaltande organisationer 2014 har inkommit. Stödet består av grundstöd, investeringsstöd 
samt kompensationsstöd för 0-taxeupplåtelse till prioriterade grupper.     
 

4  UTHYRNINGSVERKSAMHETEN  
Hela nya prislistan är nu klar. 
Föreningen Nya Vänner har bokat Brommasalen på torsdagar.  
ABF har visat intresse att boka lokaler hos oss. Möte med ABF 140314. 
German föreslog att införa en avgift på 250 kr vid ombokning av lokal. Beslutades enligt Germans 
förslag.    
Föreningen ABC i Alviks Medborgarhus har överskott på kontorsyta på 50 – 60 m2. Lokalen är 
lämplig för konferenser. Uppdrogs åt Lars-Göran att kontakta Fastighetskontoret om ev hyra. 
 
Lokalen ”Vinden” är fortfarande är avstängd p g a bristfälligt brandskydd. Lars Frisk, säkerhets-
ansvarig på Fastighetskontoret, kommer snarast att komplettera ytan på övre plan med detektorer 
och sirén och kallar därefter till slutbesiktning av installationerna. Fläktrummet och den nya 
utrymningsvägen är i stort sett klara. Lars Frisk kommer inom kort att skicka kallelse för 
genomgång av anläggningen. 
 

5 UNDERHÅLL 
Inga ärenden diskuterades. 
Elektriker undersöker möjligheterna för inpassering via knappsystem i våra lokaler. 
 

6 ETABLERING 
Karl-Axel kommer att kontakta lokalpressen för att informera om Västbergaträffens 
dansverksamhet i Brommasalen och information om Alviks Kulturhus.  
Nedskrivna postrutiner saknas. Uppdrogs åt Lars-Göran att skriva Postrutiner. 

      
7 STYRELSENS INRE ARBETE 

Johan har upprättat dokumentet ”Arbetsordning” med arbets-, delegatations- och attestordning för 
styrelse och ledning i Alviks Kulturhus. Beslutades att godkänna arbetsordningen. Bilaga 1.   
 
Johan har utfärdat dokumenten ”Bemötandepolicy”, så bemöter vi gäster/medarbetare i Alviks 
Kulturhus.  Beslutades att godkänna dokumentet. Bilaga 2.  
 
Lars-Göran har beställt arbetskläder till personalen. Jackor med logga är beställda till styrelsen. 
Avtal är skrivet med G-ESS Yrkeskläder AB.  

  
8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN 

Ett extra årsmöte ägde rum 140206 där ny valberedning utsågs. 
Ordinarie årsmöte kommer att hållas den 31 mars kl 19.00 i Alviks Medborgarhus, lokal Mossen. 
Kallelse sänds ut senast 140310. Årsmöteshandlingar bör läggas ut på hemsidan senast 140317. 
Kaffe, kaffebröd och mineralvatten serveras på årsmötet.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

9 ÖVRIGT 
Björn Bolin har avsagt sig uppdraget i valberedningen. 
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10 NÄRMASTE MÖTEN 

Möten sker var 3:e vecka med en dags förskjutning. 
Mötestider kl 18.30 – 20.30. 
Tidpunkt för nästa möte bestämdes ej.  
Kerstin skickar ut förslag på ny mötestid före det ordinarie årsmötet. 
 


