
STYRELSEMÖTE 05-10-2017 

 

1. Mötets öppnande 

Peter Olsson öppnar mötet 

 

2. Val av mötesfunktionärer 

2.1 Val av mötesordförande.  

Peter Olsson valdes till ordförande,  

2.2 Val av mötessekreterare 

Peter Alsén till sekreterare 

2.3 Val av justerare tillika rösträknare 

Johan Barouta och Adam Du Rietz valdes till justerare tillika rösträknare.  

 

3. Fastställande av röstlängd 

Närvarande styrelsemedlemmar med rösträtt:  

Peter Olsson 

Peter Alsén 

Johan Barouta 

Adam du Rietz 

 

Närvarande anställda:  

Jonas Billing 

 

Närvarande från kommunen:  

Anna Kjellerstedt från Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 

 

4. Fastställande av föredragningslista 

Punkterna 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 och 13.8, 13.9 lades till på föredragningslistan.  

 

5. Nästa möte 

Styrelsemöte den 2a November klockan 18:00 på Kulturhuset.  

 

6. Rapporter utskott 

6.1 Arbetsutskottet 

Viktiga beslut: (resten: se bilaga 1) 

J. Heinpalu utan invändning kan fortsätta föräldraledighet till och med 171231. 

T. Carinsdotter kan fortsätta sin anställning fram till och med 180214. En tjänstegrad på åtminstone 

50% av en heltid garanteras. Slutgiltig tjänstegrad beslutas av AU. 

6.2 Ekonomiutskottet 

Ingen månadsrapport vid detta tillfälle så ingen rapport finns för tillfället.  

6.3 Personalutskott 

Diskussion kring J.Heinpalus återkomst och framtida föräldraledighet. Rekrytering en person som efter 

T.Carinsdotter kan arbeta 1-2 dagar i veckan medan J.Heinpalu arbetar resterande 3-4 dagar. 

Rekrytering kan ske både internt och externt.  

 

7. Rapporter personal 
7.1 Administrativ samordnare 

Personal har informellt möte onsdagar klockan 12.  

7.2 Operativ samordnare 



Se bilaga 2. 

7.3 Övrigt 

Ingenting 

 

8. Personalfri punkt 

Inget att rapportera 

 

9. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden m.m. 

Inget att rapportera på någon punkt.  

 

10. Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen 

10.1 Förslag på önskemål och krav från kulturhuset till Möte för den s.k. ”Sprutbåskommittén”.  

Se bilaga 3. 

10.2 Zetkin 

Se bilaga 4. Styrelsen beslutar att avslå förslaget om Zetkin.  

 

11. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete 

11.1 Fördelat arbete 

På Kultfronten intet nytt.  

 

11.2 Kommande arbeten 

På Kultfronten intet nytt. 

 

12. Helg- och Festjour 
12.1 Kommande helgjourer 

12.2 Kommande festjourer 

 

13. Övriga frågor 
13.1 Problematik 

Problematik angående två specifika medlemmar i huset. Dessa två har vid flera tillfällen varit 

alkoholpåverkade i huset trots flertalet tillsägelser. Den ena har också betett sig hotfullt mot andra 

medlemmar.  

 

Styrelsen beslutar att AU, i samråd med personalen, ges mandat att stänga av den ena av dessa 

medlemmars tagg, och därmed tillgång till dörrarna i huset. AU uppdragas också att föra en dialog 

med de två berörda medlemmarna.  

 

13.2 RUS – Regional Utvecklingsstrategi 

Styrelsen blev delgivna information angående RUS.  

 

13.3 Arbetsrätt 

Styrelsen beslutar att skapa ett APU bestående av Peter Alsén, Johan Barouta och Jonas Billing som får 

mandat att besluta kring den pågående processen angående OpSam-tjänsten. Utskottet ska sedan 

redovisa resultat för Styrelsen. 

 

13.4 Poetry Slam 

Anna Kjellerstedt informerar angående deltävling i Poetry Slam och även SM i Poetry Slam som 

kommer ske på Kulturhuset under 2018.  

 

14e Februari – Första deltävlingen  

6e April – Final 

17e Maj – SM i Poetry Slam 



13.5 Utveckling av Kultur i Jönköpings Kommun 

Anna Kjellerstedt informerar oss angående kommunens framtidsverkstad för utveckling av kulturen i 

Jönköpings Kommun.  

 

13.6 Förlängning av Adsams tjänst 

Jonas Billing har hittills varit anställd på månadsbasis där anställningen förlängs av AU varje månad. 

För att underlätta för alla närvarande samt för huset så beslutar Styrelsen att:  

 

Jonas Billing får en tillsvidareanställning på Adsamtjänsten.  

 

13.7 Problematik 

En medlem som tidigare varit avstängd från Kulturhuset i 6mån kommer att komma tillbaka i 

november 2017. Detta diskuteras då medlemmen bör informeras om att hens tidigare beteende inte 

är ok och inte bör upprepas samt att hen förstår allvaret i situationen då det kan leda till uteslutning 

vid vidare övertramp.  

 

Styrelsen beslutar att ordförande Peter Olsson och ställföreträdande vice ordförande Johan Barouta 

ges i uppdrag att prata med medlemmen angående hens återkomst.  

 

13.8 Ersättningssystem för tillfälligt arbete i Kulturhuset 

se bilaga 5. 

 

Styrelsen beslutar att riktlinjerna för detta system antas.  

 

13.9 Krav på medlemsföreningar 

se bilaga 6.  

 

Styrelsen godtar detta förslag och lägger fram det till höstmötet för beslut.  

 

14.0 Mötets Avslutande 

Peter Olsson avslutar mötet.  

 

 

 

 

  


