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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 140903 förelåg ej. Genomgång och justering av protokoll från möte 141023. 

2 INKOMNA SKRIVELSER
Brev från Jan-Erik Plan, Västbergaträffen, angående Thé-danserna. Utan stöd från Alviks Kulturhus
går tillställningarna med förlust. Beslutades att ge 50 % rabatt på lokalhyran fram till nyår.  
Därefter redovisning och nytt beslut. Karl-Axel Karlsson (VBT) deltog ej i beslutet.

3 EKONOMI
Faktureringen diffar nu rejält mot budget och 2013 års utfall. Kostnaderna ligger ungefär i linje med
budget. Det stora ”tappet” är faktureringen.  
Johan var mycket upprörd och missnöjd över den ekonomiska redovisningen. Styrelsen har inte 
informerats i tid om det stora ”tappet”. Beslutades att Johan talar med Mona och German, som inte 
deltog i mötet. 

Olika åtgärder diskuterades för att bl a öka intäkterna: 
Hur behåller vi våra kunder? Vi ska lyssna på våra kunder, tänka kreativt, styra upp och försöka 
skaffa nya kunder. Införa avtalsförhandlingar med de kunder som vi har under veckorna.  Kunder 
som upplever att lokalhyrorna är för höga kan erbjudas att flyttas till en mindre lokal. 
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 Medlemskonferens. Kontakt med företagarförening i Bromma.
Vi behöver öka beläggningen (nu 52 %) och kan inte ha stängda lokaler på somrarna. Samarbete 
med STF?
Ekonomisk buffert, hur bygger vi upp en sådan?
Budget måste förbättras.

4  UTHYRNINGSVERKSAMHETEN
Lars-Göran presenterade förslag på höjda lokalhyror från 150101. Hyreshöjningarna berör i första 
hand Brommasalen. För avtalskunder gäller nuvarande hyror till och med juni 2015. Kontakt 
kommer att tas med avtalskunderna för att erbjuda nya individuella avtal. Avvaktar med hyra för 
cafeterian i Foajén. När Vinden bokas tillsammans med Brommasalen är hyran för Vinden 500 kr 
per gång exkl städning. Beslutades om hyreshöjning enligt förslaget. Bilaga 1. 
Brev med information om prishöjningarna skall skickas till våra kunder. Johan lägger ut den nya 
prislistan på hemsidan.

5 UNDERHÅLL
Handikappstrappan
Faktura för reparationen av Handikappstrappan i Brommasalen skall vidarebefordras till 
Kulturförvaltningen.

6 BRAND OCH SÄKERHET
Inga frågor diskuterades.
   

7 STYRELSENS INRE ARBETE
Inga frågor diskuterades.

8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN
Datum för årsmöte är den 31 mars 2015.
                         
                                                                                                                                                                

9 ÖVRIGT
Johan rapporterade från samtal med Johanna Karlsson på Kulturförvaltningen. Möjligheter att söka 
utvecklingsbidrag hade diskuterats. Johan föreslog att vi söker bidrag för parkettgolvet samt 
utveckling av ekonomihanteringen. 
  
Ängby Slott
Lars-Göran och Johan har besökt Ängby Slott i Bromma som står tomt i väntan på ny hyresgäst. 
Stiftelsen, som har hyrt slottet sedan1956 har flyttat. Lokalerna har trägolv. Diskussioner fördes vid 
besöket om Alviks Kulturhus kan förmedla hyresgäster, korttidsavtal, för en viss provision. Frågan 
bordlades.

Avtal
Tommy efterlyste avtal som Alviks Kulturhus har tecknat. Lars-Göran informerade att alla 
originalavtal förvaras i ett låst dokumentskåp. Kontakt tas med German för öppning av skåpet.
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10 NÄRMASTE MÖTEN
Onsdagen den 17/12 kl 18.30
Onsdagen den 4/3 kl 18.30, 2015
Årsmöte tisdagen den 31/3 kl 19.00 
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