Protokoll Medlemsmöte Galleri Rostrum 29 nov 2021
Närvarande: Hans Johansson Ewa Berg Anna Lönn Franko Gisela Eriksson Christel Lundberg Lisa Fjellman
Christoph Muegge Cian Burke Torsten Hylander Carina Stankovich
Anmält frånvaro: Maria Lavman Vetö Roger Forslund Ingrid Nordenhake Barbro Hemer Gertie Månsson
Helga Steppan Andrès Diaz Garcia

§1 Mötet Öppnades
§2 Christel Lundberg valdes till ordförande Carina Stankovich valdes till sekreterare och
Gisela Eriksson valdes till justerare.
§3 Mötet godkände dagordningen.
§4 Mötet godkände förgående mötesprotokoll.
§5 Styrelserapport Kassörsrapport: Galleri Rostrum har sökt Uppstartstöd från Malmö
Kommun a 250 tusen kr för ett år en halvtidstjänst. Region Skåne har beviljat projektstöd för
utbyten a 130 tusen kr för år 2021 till Galleri Rostrum.
Enligt Kassör Cian Burke har Galleriet fått in alla bidrag och att ekonomin är god i föreningen
trots att det är en del betalningar som återstår innan årsskiftet så kommer det att finnas ca 100
tusen kvar i kassan.
Styrelsen lade fram förslag att betala utställningsersättning till de som deltagit vid utbyten
under 2021 och som ej fått utställningsersättning enligt Mu avtalet.. Mötet röstade ja till
förslaget. Mötet röstade även ja till förslaget om att betala alla frakter år 2021 för medlemmar
som deltagit i utbyten.
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24 medlemmar har anmält sig till julfesten den 6 dec, trevligt att så många kan komma.
§6 Utställningsgruppens rapport: Flera ansökningar har inkommit och sista ansökan är den 15
dec. Utställningsgruppen ska ha möte den 16 dec. Torsten Hylander ska skicka ut nästa
utställningsprogram. Utställningsgruppens protokoll kommer att läggas upp på Galleriets
medlemssida.
§7 Koordinatorsrapport från Lisa Fjellman Anna Lönn Franko och Carina Stankovich:
Pågående utställning ”A Common Haze” Elisabeth Östin och Carolina Sandvik har fungerat
bra och var välbesökt på Vernissagen.
§8 Internkurs teknik & Marknadsföring / Bordlades.
§9 Projektscen 2021 rapport & Ekonomi Artist talk 2. Mötet beslutar att bevilja 3.000 kr för
Jon Åkerlinds Artist talk 2.
Mötet röstade också ja till Barbro och Ingrid Nordenhakes projekt om det ryms i
nästkommande budgetår 2022.
Lisa Fjellman och Anna Lönn Franko rapporterade om deras projekt ”Filmfestival Humor,
Kropp och lite allvar” som både riktade sig till Bildkonstnärer och Filmare för att kunna
mötas och som blev fina samtal med bra stämning. Berättar att de var mkt nöjda med
programmet.

Ullrika Pihlström har skickat Redogörelse om sitt projekt ”Samtal Pågår” Väldigt trevligt och
lyckat samtal.
§10 Teknikinköp/leasing: Mötet röstade ja till inköp av teknikutrustning för filmning a 44 860
kr ex moms och eventuellt inköp av support.
§11 Vaktschema: Alla uppmanas att sätta upp sig på nästa års vaktlista.
§12 Utvärdering utbyten: Inför framtida utbyten framkom att det måste bli en diskussion om
Galleri Rostrum ska ha utbyten med de som inte kan betala utställningsersättning.
”Juxtapose Art Fair” var några av Galleriets medlemmar med på vi får information av Ewa
Berg och Christel Lundberg om att det hade varit väldigt trevligt och mkt nätverkande. Dock
en del svårigheter kring vaktning under utställningen.
Studio 44, De som deltog tyckte att det mesta fungerade bra, säger Lisa Fjellman men hade
önskat att det var mer teamarbete vid hängningen. Lisa Fjällman säger också att det finns
möjlighet att finnas med på studio 44 hemsida.
§13 Arbetsgrupper: bordlades.
§14 Övrigt: Förslag från Gisela Eriksson om att göra en Manual för nya medlemmar
tillsammans med Pepe Vinoles, Anna Lönn Franko renskriver. Mötet tyckte det är mkt bra
med en Manual som åskådlig gör vad medlemskap i Galleri Rostrum innebär.
Lisa Fjellman ska inkomma till styrelsen med en proffsig lösning ang mörkläggning och
ljuddämpande matta i Videorummet..
Anna Lönn Franko valdes till Valberedare.
§15 Mötet avslutades och nästa möte bestämdes till den 17 jan 2022.
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