
 

Rostrum Protokoll Medlemsmöte 

Lisa F, Maria L, Gertie, Ulrika, Christel, Ewa, Filip, Barbro, Ingrid, Pepe, Christoph 
och A-K. 

Anmäld frånvaro: Torsten, Jon, Berit, Helga, Tuss, Andres, Carina, Cian, Hans, Anna 
Lönn Franco och Roger 

Tid: Måndag 1 november kl 18.30 
Mötesplats:  Zoom 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av mötesordförande, Christel Lundberg mötessekreterare Ewa Berg och 
justerare är Maria Lavman Vetö 

§3 Dagordning  

§4 Föregående mötesprotokoll lästes upp. 

§5 Styrelsen rapporterar &  
• lokal  
Den lokal vi tittat i Brf i Altona på hade för hög hyra och ingen reduktion kunde 
ges, så vi får leta vidare. 
• teknikinköp 
Styrelsen har beslutat att köpa in en projektor till, för fast installation och för att 
underlätta arbete i galleriet. Lisa undersöker och kommer med inköpsförslag för 
videovisning till styrelse och medlemsmöte. 
• julfest 

Vi kan ha julfest på restaurang. Pepe undersöker restaurang i början av december t 
ex 1, 3, 4 december. 

Kassörsrapport bordlägges för kassören kunde inte vara med idag. 

§6 Utställningsgruppens rapportering lästes upp. Utställningskön är gjord och finns 
på medlemsinformation. Protokoll ska skickas till styrelsen och läggas upp på 
medlemsinformation efter varje utställningsgrupps möte. 

Utställningen NYTT är bestämd till 6 - 13 april 2022. Filip är sammankallande till 
detta.  

§7 Koordinatorsrapport 



Torsten och Gertie har varit koordinatorer för Jons utställning. Jon var nöjd med 
utställningen, det var en stämning som före Corona, 80 personer kom.  Som 
koordinatorer har de inte kunnat hantera alla digitala uppgifter utan fått hjälp av 
Christel och Rasmus. Jon har redan sålt 11 verk. En verklista med priser exkl till 
moms ska skickas till Statens konstråd, Malmö konstmuseum och Konstservice, 
Region Skåne. 

Kassörsrapport bordlades 

§8 Rapport  
- Utbyten Supermarket Art Fair och Studio 44: 
På Supermarket kom 5000 besökare, 7 st konstnärer från Rostrum ställde ut i den 
största utställningslokal vi nånsin har haft. Mycket utvecklande med 
utställningslokalen Birka och alla olika möten som sker under denna tid. 

Maria redovisar utställningen på Studio 44, Anna, Lisa, Hans och Maria hängde 
utställningen och gjorde en fin utställning. Tyvärr kom inte så många på 
vernissagen. 2-3 personer fick inte utställningsersättning på Studio 44. Kan 
Rostrum gå in och täcka in för de utgifterna? Diskussion och beslut tas vid nästa 
möte då vi är beslutsmässiga.  

Maria skriver ett dokument med frågor till utvärdering av respektive utbyte detta 
år. 

-Ansökningar utbyten 2022 

Ansökning till Supermarket 2022 ska vara inne 26 november, och utställningen är 
26-29 maj. Rostrum betalar frakten tur och retur. Christoph, Filip, Lisa och Ulrika 
gör en ansökan. 

§9 Projektscen 2021 rapport 

Ewa berättade om Samtal pågår den 26 oktober med Måns Holst Ekström och 
Conny Antonov. 
 
Ulrika berättade om kommande Samtal pågår med Johan Widén och Ylva Gislén. 

Filip berättar att hans projekt blir en POP UP utställning. Ett kontrakt måste 
skrivas. Under den period det gäller t ex ett år. 

Christel berättar om projekt som är inkommen från Torsten Hylander och Jon 
Åkerlind. Vi är inte fulltaliga att ta beslut på detta möte om projektet. 

Diskussion om vad detta är och beslutade att det skulle kunna kallas ett Artist 
Talk 2, eftersom det är inom en utställning. Ett mycket lovvärt och intressant 
initiativ. 

§10 Teknikinköp/leasing (se bilaga) Vi kan inte ta beslut om att utveckla ljud och 
videoteknik som vi fått offert från Ricoh ännu. Styrelsen tittar på ekonomin och 
kommer åter  

§11 Vaktschema 



§12 Medlemsförslag/Gertie 

Pepe håller en genomgång av belysning 

Vem kan hålla en genomgång av projektorn plus projektorn, och tv-skärmen? 

Vem kan ha en genomgång av skrivaren? 

Även marknadsföring, även genomgång av google drive där verklista etc ligger. 

§13 Arbetsgrupper 

Alla måste ingå i en arbetsgrupp. Filip och Christoph kan sköta Facebook och 
Instagram. 

§14 Övriga frågor 

Rasmus Alkestrand har begärt uträde ur föreningen p gr av tidsbrist. Han avgår 26 
januari. Han ingår i valberedningen och någon annan måste vara med i denna 
tillsammans med AK. Mejl skickas ut  

§15 Nästa möte är den 29 november och mötets avslutande 

Mötessekreterare  Mötesjusterare Mötesordförande 
 
Ewa Berg   Maria Lavman Vetö Christel Lundberg 
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