
Protokoll 
Medlemsmöte  22 04 25 
 

Nävarande: Karina Stankovich, Ewa Berg, Gertie Månsson, Andrés Díaz García, Ulrika 

Pihlström, Pepe Viñoles.  

Frånvarande: Cian Burke, Filip Rahim Hansson, Tuss Lysén, Christel Lundberg, Anna - 

Karin Waara, Barbro Hemmer, Gisela Eriksson, Roger Forslund, Maria Lavan –Vetö. 

 

§ 1 Mötes öppnades 

 

§ 2 Val av mötesordförande och seketerare 

- Carina Stankovich val till ordförande och Pepe Viñoles till seketerare. Justerare: Ewa Berg 

§ 3 Godkännande av dagordning 

- Godkändes  

 

§ 4 Godkännande av förgående protokoll (Årsmöte 2022)  

- Godkändes 

 

§ 5 Styrelsen rapport 

- Carina Stankovich och Pepe Viñoles informera om senaste Styrelsemöte (220419) 

 

§ 6 Kassörrapport/ Godkännande av 2022 års budget 

- Godkändes  

Kassör Cian Burke informera om frakt till deltagande i SuperMarket 2022 skall betalas av 

Rostrum enligt fraktfirmas priset. Deltagare i utställningen Nytt 2022! ska få 

utställningsersättning enligt tidigare beslut från förgående styrelsen. 

 

§ 7 Utställningsgrupp rapport 

Ulrika Pihlström informera att den nya utställningsgrupp har träffas och hade planerat de 

kommande utställningar. Fattas planera ännu för april-mars 2023. 

 

§ 8 Koordinatorsrapport 

- Barbro Hemmer informera om Märta Könings utställningen. Det gick bra och alla var nöjda, 

till och med hjälpen som koordinatorer fick av Christofer Degrer för utställningens 

marknadsföring. 

 

§ 9 Vaktschema 

- Det finns medlemmar som ännu inte fyllt sina vakter, trots att de vet att de borde. Ewa Berg 

kan inte längre hantera detta ansvar, utöver sitt deltagande i styrelsen. Lördagen 14 maj fattas 

vakt fortfarande. 

Andrés Díaz García kommer att ersätta henne tillsammans med Helga Steppan i detta ansvar. 

De som inte vill fylla i sina vakter digitalt, kan göra det på det papper som kommer att finnas 

i galleriet. 

 

§ 10 Projekt 

- Denna punkt kunde inte diskuteras eftersom projekten ännu inte är klara. 

 

§ 11 Utbyten / Huddinge –Supermarket-Plattform Athen-Norge 

- Ulrika Pihlström informera om utbyte med en galleri i Oslo. Mötes godkändes detta 

samarbete och hon fortsätter kontakter med galleri i Oslo och kommer med ny information. 



Om Rostrums deltagande på Supermarket en särskilt arbetsgrupp jobba med. Ewa Berg 

föreslagen att det skulle behöva göra större A5 vykort med bild och Rostrums adress. En för 

Rostrum o var sitt kort för utställare. Och i framtiden göra en bildspel eller video där kunde 

presenterar varje medlem som kunde visas på stor Ipad eller bildskärm som vi kan ta med vid 

olika utställningar när vi representerar Rostrum. (Ett arbete på sikt). 

Rostrums deltagande i konstbiennal Plattform i Athen har blivit inte aktuellt eftersom 

registreringsdatumet har gått ut. Vi fortsätter i kontakt med galleri i Huddinge för genomföra 

utställningar i Malmö (maj) och i Huddinge (september). 

 

§ 12 Nya meddlemmar 

- Alla medlemmar kan presentera sitt förslag om kandidater för att bli ny medlem i Rostrum. 

 

§ 13 Info om förslag om inköp av Ipad till galleriet. 

- Ulrika Pihlström ska undersöka om olika tekniska prestationer och priser. 

 

§ 14 Arbetsgrupper 

 -Mötte besluta att bifoga listan om med de olika arbetsgrupper i detta protokoll. 

 

§ 15 Övriga frågor 

- Carina Stankovich ska ta kontakt med fastighetsägare för diskutera om källare. 

 

 

 

Carina Stankovich                          PepeViñoles               Ewa Berg 

Ordforande                                      Sekreterare                Justerade 


