Extra Styrelsemöte tisdagen18 februari 2020
Deltagare: Christel, Carina, Maria Tuss (via telefon), AK (via telefon)

1. Budgetgenomgång för 2020
Vi godkänner intäkter och kostnader för 2020.
Vi diskuterar huruvida alla deltagare i en grupputställning ska få ”medverkanersättning” för Artisttalk
och bestämmer oss för att ha detta som mål i största möjliga mån. De 3 konstnärerna på den nyligen
avslutade utställningen ”FLUKE” kommer alla att få medverkanersättning.
AK kollar upp vad vi har för försäkring på fönster och teknisk utrustning hos Gefvert så att den täcker
bra.

2. Projektförslag
Vi diskuterar kort Berits förslag ”Lee Garakara”och enas om att det rör sig om en fantasibudget för
ett galleri som Rostrum. Det får eventuellt diskuteras vidare. Utställningsgruppen är inte intresserad
av utställningen.
”Runt bordet-samtal” där Peppe och A K är projektledare har en budget på 54 750 kr och ska äga rum
vid tre olika tillfällen. Peppe får beskriva på medlemsmötet.
Rasmus A, Christel och Maria håller på att få ihop musikprojektet under ”Vårljud” med Nicklas
Lundberg. Han har fått ett förslag på datum och sagt ja till det; 7-10 maj. Rasmus A kommer
eventuellt att göra något med ”Swedish Soundpainting”, mer information kommer. Budget för två
tillfällen: 29 625 kr.
Lisa har önskat ett konstfilmsprojekt men det saknas mer fakta och budget från henne.
Tuss önskar ett performanceprojekt och återkommer med mer fakta.

3. Övriga frågor
Tuss tar upp ”fraktkostnader”. Hur mycket pengar finns till frakt?
I ”Kostnader” under posten ”Övriga produktionskostnader” ingår eventuella framktkostnader
(tidigare ca 30 000 kr). Vi beslutar att det i framtiden får förhandlas vid varje utställning och
bestämmas innan kontraktet skrivs.
Christel berättar att hon och Tuss har tittat på en ny lokal, 150 m2 på Claesgatan (Möllenvångstorget)
”Mitt Möllan”. Den ligger inne i gallerian. Det är inga trappsteg vid ingången, dvs även
rörelsehindrade kan besöka galleriet. Hyran ligger på 26 000 kr/månad men kan förhandlas. Vi
betalar i nuläget ca 15 000 kr/månad. Det får bli en diskussion på medlemsmötet. Format som ligger i
närheten har dubbelt så många besökare som Galleri Rostrum.
Carina vill veta vad posten ”Styrelsarvoden” på 19 000 kr i 2019 års Resultatsrapport är. Vi bestämde
att hon kontaktar Cian och reder ut det.
Vid pennan / Maria

Christel Lundberg

Christel Lundberg (Mar 15, 2021 21:52 GMT+1)

Maria Lavman Vetö (Mar 15, 2021 21:56 GMT+1)
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