Rostrum medlemsmöte 2021-01-11
Mötesplats: Zoom https://us02web.zoom.us/j/86464065864?pwd=YkhReHpIOEVuM1ZjTW9xT3dLMmVrUT09
Närvarande: Christel, Andres, Pepe, Lisa, Sofie, Maria, Anna-Karin, Berit, Torsten, Tuss, Ewa,
Helga, Roger, Ann. Meddelat förhinder: Carina, Barbro, Cian, Hans, Rasmus A, Gertie
§1 Mötet öppnas
Christel öppnade mötet.
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
Christel valdes till mötesordförande, Berit till mötessekreterare, Maria till mötesjusterare
§3 Dagordning
Godkändes.
§4 Föregående mötesprotokoll
Godkändes.
§5 Styrelsen rapporterar & kassörsrapport
Kassörsrapporten bordlades tills kassören närvarar nästa möte. Christel rapporterade om ekonomin
som togs upp på föreg styrelsemöte (se föreg styrelsemötesprotokoll).
Ang. ev ny lokal: Maria, Christel och Berit har haft möte med Stenas kontakter. Vi väntar
fortfarande på kontraktsförslag från Stena.
Cian och Christel har tillsammans med revisorn ansökt om momsregistrering som förberedelse till
flytt samt för förenkling vid konstförsäljning i samband med utställningar.
Omkonst-abonnemang: Enkel annons skulle kosta ca 2.900+moms. Bordlägges till nästa möte.
Bidrag: Vi har fått verksamhetsbidrag från Kulturrådet, 250 tkr, vi väntar besked 26 januari Malmö
Kulturstöd och kan därefter göra budget. Extra bidrag 59 tkr från Malmö stad.
§6 Utställningsgruppen rapporterar
Grupputställningen 6-28 mars: Flyttad till 2022. Roger har informerat Konstkalendern att den
planerade utställningen utgår. Mötet beslutade att utställningsgruppen skickar ut ett mail med
inbjudan till medlemmarna om möjlighet att använda lokalen under 6-28 mars.
Pepe föreslog att ljuset i galleriet ska vara tänt nattetid, torsdag-söndag, så att utställningen då kan
ses utifrån. ”Timer” är ett förslag - tas upp senare.
Lisa efterlyste mall för verkslista. Styrelsen ser till att sådan görs.
Nuvarande utställning: Tuss o Lisa (koordinatorer) rapporterade. Kort om tid, men allt gick bra.
God fördelning mellan koordinatorerna, fick även hjälp av Christel med foton.
§7 Vaktlista våren 2021 och utställningskoordinatorer våren 2021
Helga rapporterade vad vaktlistegruppen (Ewa, Helga, Berit) kommit fram till. Efterlyste
medlemmar som inte skrivit upp sig. Om alla medlemmar sätter upp sig tre gånger så räcker det
precis under våren.

Vaktgruppen och utställningsgruppen samverkar och gör ett rullande utställningsschema där alla
medlemmar ingår. Det innebär att alla medlemmar i framtiden blir utställningskoordinatorer lika
ofta. Om schemat finns för åtminstone något år i förväg (oavsett om utställningarna inte är spikade)
underlättar det. Vet man i god tid när man ska vara koordinator är det också lättare att byta med
någon om tidpunkten inte passar.
Kommande utställning: Moa Israelsson: Berit koordinerar från skrivbordet - ej på galleriet.
Kontaktar Moa och går igenom planering, administration mm. Andres blir praktiskt behjälplig vid
hängning, streaming mm. Maria hjälper till med Fb. Tuss och Lisa är behjälpliga på olika sätt.
§8 Utbyten 2021-22
Huddinge konstnärsgrupp: En grupp har bokat sig.
Juxtapose, Århus, 4-6 juni 2021: Sofie har ansvarat för ansökan som resulterade i inbjudan. Kostar
inget att ställa ut, men vi måste tänka på ny ansökan till Konstnärsnämnden att söka för detta. Sofie
skickar ut mail till alla i föreningen för att se vilka som är intresserade att delta i Juxtapose. De
måste då ansöka om internationellt resebidrag från Konstnärsnämnden för att täcka ekonomiska
kostnader för att delta.
§9 Utvärdering Projekt 2020
Bordlägges till nästa möte.
§10 Katalog/Arkivgrupp rapport
Rasmus A har skickat skriftlig rapport som Christel läste upp och kommenterade, visade på
hemsidan som nästan är färdig.
Christel efterlyste bild o info från varje medlem! Alla ombeds surfa runt och meddela ev
felaktigheter alt synpunkter.
Tabloiden: Förslag kommer om ca en månad. Skickas ut för korrläsning och kommentarer, som blir
allas ansvar att ge respons på.
Mötet godkände hemsidan och att Christel och Rasmus A kan fakturera för sitt arbete
§11 Övriga frågor
Corona: Samtliga i mötet kommenterade läget och vi alla är förstås oroliga. Vi enades om att vi inte
bör lägga till ytterligare program så länge myndigheter beslutat om restriktioner.
Berit frågar Florentin om han kan städa galleriet.
§12 Nästa möte och mötets avslutande
Nästa medlemsmöte den 8 februari kl 18.30. Mötet avslutades.
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