GALLERI ROSTRUM

Medlemsmöte 15 mars 2021

Närvarande: Torsten, Christel, Gertie, Pepe, Roger, Berit
Anmält förhinder: Barbro, Helga
§1

Mötet öppnades.

§2

Till mötesordf valdes Christel, till mötessekr Berit, till justerare Maria.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Föregående protokoll godkändes.

§5

Styrelsens rapporter:
Kassörens rapport - inga nyheter. Redovisning Kulturrådet: Christel och Maria arbetar fram
redovisningen. Verksamhetsberättelse 2020: Christel o Maria skriver på det. Berit redogjorde
för framtida lokalvård. Christel redogjorde för problem med låset i entrén; Roger föreslog
särskilt låsmedel, som vi bör inköpa. Teknik- och verktygsgruppen har börjat arbeta med
ordningen i källaren. Vi gick igenom befintlig tekniklista. Beslutades att bordlägga frågan om
skrotning/försäljning/utrangering till nästa möte. Ang aktiva/vilande medlemmar: Efter
årsmötet har vi ett invalsmöte.

§6

Vaktlista
Vaktgruppen ber medlemmar att skriva in sig som koordinatorer för kommande år. Därefter
kommer gruppen att kontakta övriga medlemmar, var och en för sig, för att få alla
koordinatorspositioner som krävs (två per utställning). Även vaktlistan är utskriven på
galleriets kalendarium (one.com) och var och en kan skriva in sig där.

§7

Utställningsgruppen
F.n. inget intresse för fler fönsterutställningar, men kommande fönsterutställningen kan
förlängas med hjälp av utställning av aﬃscher från poesidagen. Pepe pratar med Andres.
Utställningsgruppen vill att koordinatorerna tar hand om kontraktet, som ska vara skrivna
sex månader före utställningen.

§8

Verksamhetsberättelse 2020
Christel påpekar tillägg av projekt. Kommer även att tas upp till och på årsmötet. Beslutades
att berättelsen kan skickas till Kulturrådet, med några korrigeringar.

§9

Projekt 2021 - Beslutades enligt förslag.

§ 10 Övriga frågor. Christel meddelar via Cian att Tabloiden snart är färdig att spridas. Åren
1997-2000 är den del som saknar bilder. Christel, Gertie, Pepe kollar om de har något.
Christel meddelar också att vi behöver någon medlem (som varit med ett tag) som tar tag i
alla papper mm i källaren. Även privata saker måste bort. Roger, Ewa, Gertie o Pepe kan
tänka sig att ordna upp en del av detta i sommar.
§ 11 Nästa möte, årsmöte, hålls den 26 april. Picnic 2 maj på Ribban. Mötet avslutades.
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