
Styrelsemöte ROSTRUM 19 oktober 2020 kl 18.30/zoom 
Närvarande: Christel, Maria, Cian, Tuss, Berit


§ 1.  Mötet öppnades.
§ 2.  Christel valdes till ordförande, Berit till sekreterare och Maria till justerare
§ 3.  Dagordningen godkändes.
§ 4.  Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 5.  Rapport, ekonomi, från kassören:
Vi har fortfarande bra ekonomi. Än så länge följer vi vår budget. Utställningsersättningen kommer
att ligga 7000-8000 kr under planerad budget.

§ 6.  Rapport utställningsgruppen:
• Pga corona har gruppen skjutit på möte för beslut om framtida utställningar, men våren är redan

planerad medan hösten inte är bokad. Christel påpekade att preliminärt program för 2021
behöver skickas till Malmö Kulturstöd och Kulturrådet inför att de bereder våra ansökningar om
Verksamhetsstöd i höst.

• Utställningen organiserad av Studio 44 kallad Distans har utställningsgruppen kontakt med och
Anna-Karin är kontaktperson. Kommunikation fortgår.

§ 7.  Projekt 2020
• Ord som bild/bild som ord 27nov-6dec med Pepe o Christel. Lokal på Möllan, hyra 3700 kr.
• Nollbudget Videodirekt - fyra fragment av Malmö i ljud o bild 24 nov  m Jesper Nordberg o

Claes Leijonhufvud. Projektledare Barbro Hemer.
• Kottlingar i Kungsparken/C onelings in Kungsparken m Helga Steppan o Nicklas Marelius är

utfört. Projektet BXBI 2053 - Helga Steppan och Cassandra Troyan kommer att göras senare
under 2020.

Art After Work:

• The Preparation 16 juni m Richard Szedely, Lisa Fjellman, Anna Lönn, Franko & Petra Löfmarck
• The invitation 29 sept m Richard Szedely, Lisa Fjellman, Anna Lönn, Franko & Petra Löfmarck
• Kvarvarande tredje projektet med samma grupp som ovan söker Lisa Fjellman nu projektbidrag

för. Förslaget läggs fram på medlemsmöte

§ 8.  Vidareutbildning
Christel har kontaktat ett företaget Frog Eye som föreslår att istället för regelrätt kurs hjälpa oss i
”skarpt läge” vid ex.vis. panelsamtal/streaming. Ca kostnad 8-10 TKR exkl moms

§ 9.  Vaktlistan
Maria kontaktar någon för byte kommande söndagsvakt. Nya koordinatorer, delat arbete
nästkommande utställning: Gertie, Rasmus Alkestrand och Christel och ev. Maria hjälps åt med
koordination. Vaktlistan tas upp igen nästkommande sammanträde.

§ 10. Kommunikation internet, telefoni
Christel har kontaktat Telenor och har nu fått ett förslag inkl. router som är väsentligt billigare än
nuvarande kostnad. Beslutades att Christel går vidare med beställning.

§ 11.  Utbyte
The New Independent Artfair, Juxtapose i Århus 4-6 juni 2021: Vi ställer oss positiva och
förutsätter att anmälningsavgifter returneras (bör kollas) om eventet inte blir av pga corona el dyl.
Vi behöver medlemmar som vill driva och göra bidragsansökan. Christel frågar Rostrums
medlemmar.

§ 12. Lokal
• Christel och Berit besökte Stora Nygatan 17. Inte aktuellt, bl a pga alltför stort och störande

fläktsystem, svårtillgänglig ingång och alltför kraftfull sol dagtid mot stora fönster
• Mitt Möllan: Christel, Pepe och Berit besökte. Bra lokal. Har bett om förslag på kontrakt,

ritningar mm. Christel ber om visning för samtliga intresserade medlemmar före nästa



medlemsmöte för snabbare beslut samt meddelar medlemmarna  när vi fått tid för besök. 
Rasmus Alkestrand driver projektet "The Swedish Soundpainting Orchestra" 27 oktober.


• I nuvarande lokal har vi 9 månaders ömsesidig uppsägningstid med tre års förlängning i taget. 
Christel har varit i kontakt med KRO*s jurist som menar att det inte är helt säkert att utgången 
av de tre åren är nödvändiga att vänta på. Ofta förekommer andra överenskommelser hyresvärd 
o hyresgäst emellan.


§ 13. Arbetsgrupper 
• Christel betonade att vi behöver ansvarig ledare för varje grupp. Maria funderar på benämning 

av arbetsgrupperna i framtiden. 

• Teknikgruppen: Christel meddelade att det funkar bra. Tekniker kommer att inkallas för 

uppsättning i taket mm. Ev. inköp av ny projektor mm. Cian o Christel kommer att se om vi kan 
köpa konferenskamera i lokalen.


• Inköpsgruppen kommer att meddela allt vad som ska köpas in till Cian och Christel beställer 
sedan via internethandel. Christel har varit hos PostNord och begärt att Cian och Christel får 
fullmakt att hämta ut och ta emot rek, paket mm.


• Berit meddelade att jämställdhetsstatistik över utställningarna 2015-20 är klar men ska 
korrekturläsas innan den presenteras. Gruppen träffas imorgon, tisdag, för analys och 
diskussion om ev. fortsatt arbete med statistik över AAW och projekt.


§ 14. Övriga frågor

Maria föreslår kontakt med Konstepedemin, Göteborg. Hon tar upp det på medlemsmöte.


§ 15.  Nästa möte 16 november kl 18:30 (zoom)


§ 16. Mötet avslutades.


Mötessekreterare:	 	 	 Mötesordförande:	 	 	 Justerare:


Berit Sahlström	 	 	 Christel Lundberg	 	 	 Maria Lavman Vetö

Christel Lundberg (Oct 20, 2020 09:32 GMT+2)
Christel Lundberg

Maria Lavman Vetö (Oct 27, 2020 11:38 GMT+1)
Maria Lavman Vetö
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