
Protokoll Medlemsmöte 210208 Galleri Rostrum
Närvarande: Christel Lundberg Torsten Hylander Helga Stepp_n Tuss Lysén Gertie Månsson
A-K Waara Ann Makander Maria  Lavman Vetö  Pepe Vinoles Ewa Berg Barbro Hemer
Andrés Diaz Garcia Carina Stankovich
Anmält frånvaro: Roger Forslund Berit Sahlström Rasmus Alkestrand

1§ Mötet öppnades.

2§ Christel Lundberg valdes till mötesordförande Carina Stankovich valdes till sekreterare och 
Tuss Lysén valdes till justerare.

3§ Mötet godkände dagordningen.

4§ Förgående mötesprotokoll godkändes.

5§ Styrelsen rapporterade om kommande ansökningar och redovisningar. Vår kassör Cian Burke 
informerar att förgående budget, 2020 snart ska lämnas till revisorn, Cian Burkc ger oss även kort 
rapport om kommande års budget. Ordförande Christel Lundberg redogör för ny höjning av Mu 
avtal. Mötet beslutar att Rasmus Alkestrand får i uppdrag att göra mallar för att underlätta för 
medlemmar inför utställningskordinators /uppgifter, typ verklista m.m.

6§ Vaktlista: Ansvariga för vaktlistan informerar att alla vakter i vår är ordnat.

7§ Valberedning, Årsmöte: Barbro Hemer väljs in i Valberedningen och Rostrums Årsmöte är 
bestämt till den 26 april 2021.

8§ Utställningsgruppen rapporterar att kommande utställningar snarast ska rapporteras till 
ansvariga för vaktgruppen.

9§ Utställningsdokumentation: Christel Lundberg berättar att det finns dåligt med dokumentation 
om galleri Rostrum bakåt. Helga Steppn redogör för förslag för förbättring, att varje utställning 
fotodokumenteras av professionell fotograf. Förslaget ska tittas vidare på och mötet valde att 
avvakta med beslut.

10§ Lokal: Medlemmar som varit kontakt med mitt Möllan fick till sig att de vill att galleri Rostrum 
ska ha samma öppettider som övriga affärsverksamheter. Mötet konstaterar att vår verksamhet 
har helt andra behov och får avvakta hur vi går vidare.

11§ Utvärdering projekt 2020: Alla närvarande uppmanades ge kort synpunkt om projekt i galleri 
Rostrums regi.
- Kan bli för mkt projekt
- Bra med projekt, men för mkt att vara ensam projektledare samtidigt
- Projekten visar en annan dimension, hittar ny publik som blev intressant
- Bra för Rostrum, projekten funkade bra trots Corona.
- Fin utställning ”Mitt Möllan” , positivt att vara utanför Rostrum.
- Roligt att galleriet är levande
- Bra att det finns projekt
- Positivt att det finns möjlighet. Hur kan man få mer publik digitalt? Spännande att kunna vara

utomhus.
Projektansökan skickas till styrelsen som tittar på ansökan som bereds och sen presenteras på 
medlemsmöte och mötet sen beslutar om det godkänns.

12§ Övrigt som kom upp.: Varför fönsterutställningar inte arvoderas, upplevdes viktigt att det 
diskuterades tyckte en medlem.
A-K Waara meddelar att hon mailar ang ”Studio 44”



13§ Mötet avslutade och nästa mötet bestämdes till den 15 mars 2021

Er sekreterare Justerare
Carina Stankovich

Christel Lundberg, ordförande

Carina stankovich (26 Feb 2021 10:51 GMT+1)
Carina stankovich

tuss marie lysén (18 Mar 2021 13:56 GMT+1)
tuss marie lysén
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