
Medlemsmöte Galleri Rostrum 16 januari 2023 
 
Närvarande: Ewa Berg, Christel Lundberg, Torsten Hylander, Philip Rahim Hansson, Helga 
Steppan, Lars Herman Hegg, Ulrika Pihlström, Ann Makander , Andrés Díaz García 
 
Anmäld frånvaro: Pepe Vinoles, Camilla Howalt, Chrisof Muegge, Gerti Månsson, Roger 
Forslund, Cian Burke, Maria Lavman Vetö, Lisa Fjellman, Tuss Lysén, Carina Stankovich, Anna 
Lönn Franko, Barbro Hemer 
 
!. Mötet öppnades. 
 
2.Ewa Berg valdes till ordförande, Ann Makander till sekreterare, Torsten  Hylander 
justerare. 
 
3. Dagordningen godkändes.  
 
4. Föregående protokoll godkändes. 
 
5. Christel Lundberg  som var koordinator till Peter Dackes utställning rapporterade om en 
mycket välbesökt vernissage och ett bra Artist Talk. 
Foldrarna tog slut. Eftesom folk gärna tar med dem så måste vi se till att vi trycker ut många. 
 
6.Utställningskontrakt. 
Styrelsen har nu beslutat att det är utställningsgruppen som skall skriva kontrakt med 
utställarna efter kontakt och inte koodinatorerna. Christofer kan hjälpa till med att skicka 
kontrakt via e-mail och signera dem digitalt. 
 
7.Rapport utställningsgruppen 
 
En ledig utställning i höst i september. 
Utställningsgruppen skall skriva kort beskrivning av utställarna, för att förenkla för 
koordinatorerna. 
För att få utställningsersättning skall man lämna 5 bilder plus foton från utställningen som 
skall läggas ut på hemsidan. Man måste också ha F-skatt sedel. 
 
8.Vaktschema, koordinatorer! 
Helga Steppan informerade om vaktschemat som är fulltecknat och det finns koordinatorer 
till alla utställningar i vår. 
 
 
9.Styrelsen informerar. 
 
Hemsidan behöver bilder från utställningarna till vernissagdagen. 
 
Budgeten! Det finns pengar kvar från förra året så  styrelsen föreslår att vi gör en resa till 
Köpenhamn tillsammans där Rostrum står för vissa kostnader.. Preliminärt den 18 feb 
 



10.Övrigt. 
Projektansökan Region Skåne, Kristofers punkter, Ulrikas frakt Norge, Protokollen på 
hemsidan, Art after Work. 
 
Projektansökan Region Skåne, ansökningstid 2 februari , göra budget  
Gällande Supermarket , Los Angeles, Oslo, Finland 
 
Kristofers punkter, 
Toaletten som står och rinner är åtgärdad. 
 
Info från några konstnärer saknas på hemsidan 
 
Källaren behöver städas och köket renoveras, frågan är hur mycket då det finns svartmögel 
där.  Skall ha en röjningsdag i vår och slänga grejor. 
 
Helga föreslog att styrelsen, utställningsgruppen och i vilka andra grupper medlemmarna är 
med i skall finnas på hemsidan. 
 
Alla protokollen läggs upp på hemsidan så medlemmarna kan läsa de där. 
 
Viktigt att fullgöra sina åtagande som medlem i Galleri Rostrum, såsom att vakta vara 
koordinator, gå på medlemsmöten mm så vi inte behöver ta tid att på varje möte tillsätta 
vakter och koordinatorer. 
 
Diskuterade om vi skall ha varannat möte på Zoom så kanske fler kommer att närvara . 
 
 11. Mötet avslutades. Nästa möte onsdagen 15 feb på Zoom 
 
 
 
 
 
 
Ewa Berg  Ann Makander Torsten Hylander 
 
Mötesordförande Sekreterare  Justerare 
 


