Rostrum medlemsmöte 2020-11-30
Mötesplats: Zoom
Inviterad gäst: Kajsa Blum, projektledare, Mitt Möllan
Före mötet:
Kajsa Blum presenterade Mitt Möllan och hur man byggt upp idén runt gallerian. Kajsa menar att
Stena Fastigheter inkluderar också social hållbarhet som mål. Vidare presenterade hon den
aktuella lokalen, som ligger med fönster mot gatan. El, uppvärmning, vaktbolag, internet mm
inkluderas i hyran. En ombyggnad av lokalen ska ske och göras av Stena innan/om vi flyttar in:
riva pentrydelen mm, dvs ”boxen”, dvs lokalen, där vi sedan kan ändra inom lokalen. Utanför
själva lokalen kan vi få förrådsplats utanför huset eller i huset. Konferensrum mm kan också
bokas. 4 m utanför fasaden ägs av Stena vilket gör att vi kan anordna program mot gatan.
§ 1 Mötet öppnades.
§ 2 Christel valdes till ordf, Berit till mötessekreterare och Maria till justerare. Carina, Cian, Roger
har anmält förhinder till detta medlemsmöte.
§ 3 Dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående mötes protokoll godkändes.
§ 5 Styrelsens rapport, i urval:
• För närvarande har vi god ekonomi.
• Projektet ”Ord som Bild/Bild som Ord på Mitt Möllan genomförs nu. Redan nu 100
besökare. • Internet/Kommunikation: Nytt: MailChimp - alla bör lära sig det.
• Kamera är inköpt inkl bra mikrofon, att användas live och på internet, Artist Talk mm. Målet är
att alla ska veta hur man använder den.
• Sofi skrev en bra ansökan till Århus/”New Independent Art Fair 2021”. Vi har blivit antagna. •
Malmö stad har fått pengar över. Vårt verksamhetsbidrag kommer därför att räknas upp med
59.000 kr, att användas under 2021. Om vi kommer att flytta kan vi använda dom till det. •
Corona: Styrelsen beslutade förra mötet att vi i fortsättningen inte ska ha fler än tre personer i
lokalen. Lokalen på Mitt Möllan har också använt den regeln och det har fungerat fint och t o m
resulterat i kö.
§ 6 Vaktlistan
Vi gick igenom vaktlistan. Vakt saknas 20 december. Maria kollar vem som kan. Koordinatorer:
Torsten har skrivit upp sig på Jons utställning. Lisa ställer upp som koordinator för Magnus
Cramén 9-31 jan. Vi fyllde även på en del av januari-vakterna under mötet. Vi efterlyser fler vakter
och koordinatorer. Om vi inte fått tillräckligt med vakter kommer återstående tillfällen att delas
mellan de som fortfarande har vakttillfällen kvar att bidra med.
§ 7 Lokal Mitt Möllan
Christel presenterade planritningen, föreslagen hyra mm (bifogades kallelsen). Diskussion följde.
Mötet beslutade att styrelsen kan gå vidare med lokalen Mitt Möllan.
§ 8 Utställningsgruppens rapport. Lisa och Torsten rapporterade:
• Öppning för ansökningar först hösten -21.
• Huddinge konstklubb har föreslagit utbyte. Skickas ut till medlemmarna. Torsten går vidare.
• Tuss rensar upp bland ansökningarna. Torsten strukturerar mapparna.
• 28 mars -10 april finns tid att göra något - föreslå gärna!
• Om kontrakt: Christel noterade att koordinatorer ofta kommer in rätt sent. Kontrakt måste
skrivas senast 8 veckor före utställningen, därför har utställningsgruppen fortfarande ansvaret

för detta. Mötet föreslog att koordinatorer fastställs en termin före vakterna och att
utställningsgruppen fortsätter att ha ansvar för kontrakten.
§ 9 Utvärdering Projekt 2020
Bordlades till nästa möte.
§ 10 Katalog/Arkivgrupp - rapport.
Rasmus A rapporterade. Har hittat stort utbud av bilder och historiskt material, gamla bloggar mm
och har skissat. Även arbetet på hemsidan rapporterades. Medlemsmötet godkände arbetet
hittills. Arbetet fortsätter.
§ 11 Övriga frågor - Inga.
§ 12 Nästa möte bestämdes till 11 januari 2021 kl 18.30. Mötet avslutades.
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