
Medlemsmöte  221010 
 
Nävarande: Ewa Berg, Carina Stankovich, Pepe Viñoles, Ulrika Pihlström, Gertie 
Månsson, Barbro Hemer, Torsten Hylander, Christoph Mügge, Berit Sahlström, Filip 
Rahim Hansson,  Gisela Eriksson, Christel Lundberg, Maria Lavman Vetö. 
Frånvarande: Tuss Marie Lysén, Lisa Fjellman, Cian Burke, Helga Steppan, Andrés Díaz 
García, Roger Forslund, Hans Johansson, Ann Makander, Anna Lönn Franko.  
 
§1  Mötet öppnas 
 
§2  Mötes valde Ewa Berg som mötesordförande, Pepe Viñoles sekreterare och 
 Gisela Eriksson justerare. 
 
§3  Dagordning godkändes. 
 
§4  Föregående medlemsmötesprotokoll godkändes.  
 
§5  Mötes gick genom koordinator och vaktschemat och fyllde de vaktplatserna som 
saknades. Om arbetsgrupper möte har bestämt att omorganisationer görs när de nya 
medlemmar har valts.  
Utställningar: ”Nya medlemmar” 30 mars-2 april 2023. Galleri 69 från Oslo 15-30 april 
2023. 
 
§6 Ewa Berg (vice ordförande) informera om möte med Jan Stenfell från Malmö Stad 
(kultur). Medlemsmöte rekommendera att det nya utställningskontraktet finns 
tillgängligt på medlemmars inloggning. Styrelsen informera att försökte ta kontakt -utan 
att få svar- med Sofie Arfwidson, som har varit inte aktiv länge och inte heller har betala 
medlemsavgift. Därför är det beslutat att Sofie Arfwidson har slutat som medlem i 
föreningen. Styrelsen informera att Hans Johansson ska sluta som medlem i december.   
 
§ 7 Carina Stankovich informera  om utställningen ”Behind the Scen” (med 6 
medlemmar från Rostrum) som ägde rum i Huddinge i september   
-ett utbytesprojekt med en liknande konstnärsdrivet galleri-. Gisela Eriksson informera 
om Roger Forslunds utställning på Rostrum och Filip Rahim Hansson informera om 
utställnings projekt A1 Galleri på Södra Förstadsgatan med stöd av Rostrum, båda två 
under Malmö Galleri Helg 2022. 
Ulrika Pihlström informera om utbyte med Galleri 69 i Oslo. Rostrums medlemmar ska 
ställa ut i Oslo den 21 oktober 2022. 
 
§8 Efter presentation av sökande, Medlemsmöte har valt Gertie Mårtensson och Torsten 
Hylander som rösträknare och som nya medlemmar blev: Camilla Howalt, Zardasht 
Faraj och Lars Herman Hegg. 
 
§9  - Mötet har bestämt att Rostrum ersätter ekonomisk som ”Samtal pågår” föredrag av 
Sonja Nilsson inom ramen för Film Festival  som Lisa Fjellman och Anna Lönn Franko 
arrangerar på Panora.  
-  Medlemsmötet godkändes inte projektet  ” Inhabitants”. Motivering för beslutet är att 
projektet endast rör sig om en föreställning på Galleri Rostrum. 



Sedan tidigare Galleri Rostrum har "Art After Work". Den här event görs på tisdagar i 
galleriet. I dem erbjuder var föreningen på lokalen och marknadsföringen av 
evenemangen hel gratis, utan att ge ekonomisk ersättning till artisternas och andra 
deltagare. Tidigare endast serier av seminarier och andra programmerade projekt har 
fått ekonomisk ersättningar från Rostrum (t.ex Samtal pågår)." 
 
§10  Maria Lavman Vetö och Christel Lundberg som blev invalt till Valberedningen  
informerar att de har redan börjat förfrågning om intresset att sitta i Styrelsen och i 
Utställnings grupp inför nästa årsmöte.  
Berit Sahlström och Gisela Eriksson ska kontakta medlemmar inom kort om intresset att 
delta i Supermarket 2023.  
Christoph Mügge informera om intresse från en grupp konstnärer från Vilnius, Litauen 
att ha utställningen ”Making Of!”på Rostrum (möjligen i sommaren), samt om utbyte 
projekt med Los Angeles. Pepe Viñoles ska kontakta snickaren för fixa ordentligt alla 
projektorer sladdar. 
Styrelsen ska kalla till nästa medlemsmöte. 
 
§11 Mötes avlutades. 
 
 
Ewa Berg                                              Pepe Viñoles                                 Gisela Eriksson 
Ordförande                                          Sekreterare                                    Justerare 
 
 
 
 
 
 
 
 


