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Galleri Rostrum medlemsmöte 20201005 på Zoom 
 
Närvarande: Christel Lundberg, Maria Lavman Vetö, Tuss Marie Lysén, Ewa Berg, Roger Forslund, 
Pepe Viñoles, Anna-Karin Waara, Cian Burke, Sofie Arfwidson von Röök, Sebastian Franzén, Hans 
Johansson, Helga Steppan, Lisa Fjellman, Rasmus Alkestrand, Berit Sahlström, Torsten Hylander, 
Andres Diaz Garcia, Ann Makander, Carina Stankovich 
 
Dagordning 
§1 Mötet öppnades 
 
§2 Christel  Lundberg valdes till mötesordförande, Carina Stankovich till sekreterare och Sofie 
Arwidsson von Röök till justerare 
 
§3 Dagordningen godkändes 
 
§4 Förra medlemsprotokollet godkändes 
 
§5 Styrelsen rapporterar:   
• Inga önskemål om vidareutbildning inkommit till styrelsen. Christel L föreslår enklare utbildning i 
streaming.  
• Internetuppkoppling har förbättrats i galleriet genom kontakter med Telenor som levererar 
internet via ADSL.  
• Christel L har formaterat och uppdaterat dator, skrivare och applikationer på datorn.  
• Medlemmar uppmanas meddela om teknik och annat är trasigt eller saknas: Helga meddelar att 
projektorfäste i inre rum är trasigt. Christel L ser över detta. 
• Alla uppmanas att ingå i en Arbetsgrupp. En lista på de olika grupperna mailas ut till alla 
medlemmar. Vid nästa medlemsmöte presenterar de olika arbetsgrupperna vad som gjorts.  
Förslag att arbetsgrupperna läggs ut på medlemsinformation på hemsidan. Christel gör detta. 
• Medlemsinvalsmöte 26 okt, deadline att söka externt 1 okt, förslag från medlem ska inkomma 
till Christel L senast 18 okt. som sen mailar till alla medlemmar om inkomna förslag. 
 
§6 Rapport om ekonomi, vår kassör Cian B meddelar att föreningen har ekonomi för de 3 projekt 
som sökts av medlemmar: 
• Barbro Hemers projekt ”Film/musikprojekt med basisten Jesper Nordlund och filmaren Claes 
Leijonhufvud 14 875 kr ink moms 
• Rasmus Alkestrands projekt  ”The Swedish Soundpainting Orchestra” 12 375 kr ink moms 
• Pepe Vinoles och Christel Lundbergs projekt: Ord som Bild/Bild som Ord 20 075 kr 
 
§7 Utställningskoordinator rapport & Utställningsgruppen rapport 
Utställningskoordinator Patrick Gabler: Ewa B och Ann M informerar om aktuell utställning med 
Patrik G att det var enkelt med upphängning och Artist talk fungerade bra, kort, koncist och 32 
besökare. Ann M upplevde det svårt att vara koordinator som ny medlem.   
 
Torsten H efterlyste att lathund uppdateras för att rollen som utställningskoordinator ska bli 
tryggare. 
 
Utställningsgruppen rapporterar: Studio 44 önskar konstnärsutbyte med Rostrum samt andra 
konstnärsdrivna plattformar i Sverige hösten 2021. Tuss som haft hand om kontakten initialt, mailar 
om info till AK Waara som blir ansvarig för kommunikationen framöver.  



 

 

Rostrum drivs med stöd av:

Galleri Rostrum, Västergatan 21, SE-211 21 Malmö Sweden +46 40 30 18 16 www.rostrum.nu info@rostrum.nu

§8 Galleriveckan: Helga S rapporterar att galleridagarna var välbesökta. Helga utryckte att det var 
tungt att vakta ensam under dessa dagar, men att det i stort sett fungerat bra.  
Fortsättningsvis måste vi se till att det finns fler vakter än bara en under särskilda evenemang som 
Gallerivecka/Gallerinatt. 
 
§9 Projekt 2020: 
Rapport:”Kottlingar i Kungsparken”, ett projekt av Helga Steppan och Nicklas Marelius. Helga 
rapporterar om ljudinstallationen i Kungsparken ”Kottlingar i Kungsparken” och berättar att det varit 
2 Artist Talk, en på svenska och en på engelska med samtal och livezoomåkningar i galleriet. Särskilt 
artist talk på engelska på fredagen var välbesökt, samt hade internationella besökare 
 
Medlemsmötet röstade ja till kommande projekt: 
• Rasmus Alkestrand: The Swedish Soundpainting Orchestra 
• Barbro Hemer: Jesper Nordberg och Claes Leijonhufvud, Nollbudget Videodirekt – Fyra fragment av 
Malmö i ljud och bild 
• Pepe Viñoles, Christel Lundberg: Ord som Bild/Bild som Ord 
 
§10 Statistikgrupp/arkivgrupp bordlades 
 
§11 Katalog arkivgrupp: Rasmus Alkestrand rapporterar om planering för tryckt material om 
Rostrums historia som är tänkt som två projekt. En tidskrift i tabloidformat och en mer utförlig bok 
planerad till 2021. Christel L la fram ekonomisk kalkyl med förslag om att Rasmus A får uppdraget att 
producera, formge, ha kontakter med tryckeri samt lokal distribution om arvode 25 000 kr exkl 
moms. Mötet sa ja till att Rasmus Alkestrand får uppdraget för en kostnad av 25.000 kr exkl. moms. 
 
Rasmus A och Christel L arbetar med att utveckla ett förslag för Rostrums digitala arkiv som 
presenteras på nästa medlemsmöte. 
 
§12 Övrigt 
Christel L informerade om ”New independent Art fair in Denmark” sista anmälan 1 nov. Undersöka 
hos vår kassör om det finns ekonomi för galleriet att vi deltar. Vi återkommer till medlemmar om 
beslut efter nästa styrelsemöte (20201019). 
 
13§ Mötet avslutades 
Nästa medlemsmöte måndagen den 2 november kl 18.30 
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