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Galleri Rostrum Medlemsmöte 17 jan 22 
Tid Måndag 17 jan kl 19.00 
Mötesplats: Zoom 
 
Närvarande: Anna Lönn Franko, Christel Lundberg, Gertie Månsson, Hans Johansson, 
Torsten Hylander, Christoph Muegge, Filip Rahim Hansson, Ulrika Pihlström, Ewa Berg, Helga 
Steppan,  
Anmäld frånvaro: Roger Forslund, Carina Stankovich , Berit Sahlström, Ann Makander 
 
§ 1 Mötet öppnas: kl 19.05 
 
§ 2 Val av  
mötesordförande: Christel 
sekreterare: Anna 
justerare: Ewa 
 
§ 3 Godkännande av dagordning: Dagordning godkänns 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll: Godkänns 
 
§ 5 Styrelserapport & Kassörsrapport/ Info om beviljat Uppstartstöd från Malmö 
Kommun:  
1) Cian Burke har utbetalt alla årets ersättningar, överskott 118000 varav 60 000 går till 

ljudutrustning.  
2) Rostrum har fått beviljat uppstartsstöd på 250 000 kr till en teknik-koordinator. Styrelsen 

tänker att det ska vara en arvoderad tjänst i egen firma, momsregistrerad, alltså ingen 
anställning med arbetsgivaransvar: Titel på den arvoderade tjänsten: koordinator med 
teknisk kompetens, som kan sköta artist talk, pressutskick, uppdatera hemsidan, göra 
elektroniska signeringar, avancerade utskrifter, använda projektorer på utvecklat vis, 
exempelvis interaktiva utställningar. Tjänsten kommer att vara ettårig. En person i 
styrelsen kommer att erbjudas 1000 kr/månad för att vara ytterst ansvarig för 
personkontakt med koordinatorn och se till att arbetet på Rostrum utförs. Styrelsen 
kommer att börja boka möten med befintliga kontakter, kontakta arbetsförmedlingen, och 
konst-pool etc angående koordinatorstjänsten.  

3) Det finns en önskan om att årsmöte bör läggas i mars, men inget datum är bestämt än.  
4) Rostrum har 130 000kr som är öronmärkta för utbyten. Bestämda utbyten är Huddinge 

och Supermarket. Utbyten måste göras 2022. Det finns möjlighet för medlemmar att 
komma in med förslag, på fler utbyten men de måste godkännas av utställningsgruppen. 

 
§ 6 Beslut att godkänna:  
1) Tjänstetillsättning av arvoderad koordinator med teknisk kompetens: Godkännes av 

mötet.  
2) Styrelsens förslag att varje medlem som deltar i utbyte får 2600 kr från Rostrum + frakt: 

Godkännes av mötet. 
 
§ 7 Utställningsgrupp rapport: Torsten informerar om att Märta König är inbokad 23/4-15/5,. 
Förslag från utställningsgruppen: Studenter med avslutad kandidatexamen/masterexamen 
från Malmö Konsthögskola kan få utställning på Rostrum. Förslag på att en fast tid läggs för 
detta exempelvis 2:a utställningsperioden på hösten.  
 
§ 8 Koordinatorsrapport: Helga informerar om Pepe Viñoles vernissage: Det kom många 
besökare, bland annat Carolina Söderholm från Sydsvenskan. Det fick vara max 4 besökare i 
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galleriet. Förslag från koordinator: att ha max 4 besökare åt gången i galleriet under Covid-
restriktionerna. 
§ 9 Redovisning teknikinköp: Projektor och 10 spotlights har köpts in. Viktig påminnelse:Om 
projektorer tas ned under en utställning, måste de sättas upp igen av den som monterat ned. 
 
§ 10 Vaktschema: Vi måste fylla vaktschemat. Det saknas många vakter under våren. 
Christel uppdaterar lathund till koordinatorer. Nya medlemmars utställning kommer att vara 
den 6/4-10/4, de vaktar själva sin utställning, men behöver koordinatorshjälp. Anna mailar 
angående koordinatorer till medlemsutställningen. Om Rostrum får anslag får varje 
medlemsutställare 2600 kr/person. Helga mailar angående behov av ytterligare en koordinator 
till Marta König utställning.  
 
§ 11 Arbetsgrupper: Skapa röjningsgrupp för förrådet: Anna&Gertie ställer upp. Skapa nya 
lathundar. Fundera vidare om vilka grupper som behövs. Någon behöver ha kontakt med 
städaren Florentin, att boka städning. Christel skickar fråga angående detta till medlemmarna.  
 
§ 12 Årsmöte / datum: bordläggs. 
 
§ 13 Övriga frågor:  
1) Nyinval av medlemmar: fyra nya medlemmar bör väljas in.  Alla medlemmar funderar på 

förslag på nya medlemmar till nästa möte. Medlemmen ska presenters av den som 
kommer med förslaget.  

2) Supermarket ligger i slutet av maj: Gruppen som gjorde ansökan vill föst ha ett eget 
uppstartsmöte, och därefter bjuda in intresserade medlemmar. Fråga även elever på 
konsthögskolan. Förslag: Alla utbyten bör ha någon slags lathund om vad det innebär att 
delta i gemensam utställning. Startmötet blir 27/1 kl 20.00, Rostrum/zoom.  

3) Fråga från ”Kvarnen” i Staffanstorp om konstnärer vill göra endagsutställningar i samband 
med livekonserter. Första tillfället 30/4.  

 
§ 14 Nästa möte och mötets avslutande: Möter avslutas 20.45. Nästa möte blir måndag 
14/2 kl 19.00 
 
 
Ordförande 
 
 
_______________________________________________ 
Christel Lundberg 
 
 
Sekreterare 
 
 
 
________________________________________________ 
Anna Lönn Franko 
 
 
Justerare 
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_______________________________________________ 
Ewa Berg 
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