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Stiftelsen Grekiska Kulturhuset 

Mötesprotokoll 
2017-12-17, kl 16.00 

 

 

 

I. Mötets förhistoria 

 

Ordföranden Apostolis Papakostas sände ut en kallelse i oktober 2017. Ordföranden har haft en 

informationspunkt om stiftelsens tillstånd för allmänheten innan mötet.  

II. Protokollförare och justeringspersoner 

 

Styrelsens sekreterare Spiros Gogos för protokollet.  Georgios Konstantinou utses att jämte 

ordföranden justera protokollet. 

III. Närvarolista 

Följande styrelseledamöter är närvarande: 

 
Stol Ordinarie Närvarande Anmält 

förhinder 
Suppleant Närvarande Anmält 

förhinder 

1. 1 Konstantinou Geogrios x  Kaiti Baydag x  

2.  Athina Skiadaresi   Eleftheria Nikoli    x 

3.  Dimitra Bali    x Vakant   

4.  Gogos Spiros x  Vakant   

5.  Konstantinidis, Nikolaos Till punkt 

X 

 Vakant   

6.  Kanakaris, Panagiotis   Christaki, Elli  x 

7.  Papakostas Apostolis x  Tachtsioglou, Dimitrios   

8.  Tsantaridis Lazaros x  Brateli, Natalie   

9.  Olga Noutsou  x Vakant   

10.  Karagianis, Sofoklis   Vakant   

11.  Kereklidou Nikoletta Till punkt 

IX 

 Nikolaidou Maria från 

punkt X 

 

12.  Vakant   Vakant   

13.  Christofi Panagiota Till punkt 

IX 

 Taliotis, Konstantinos  x 

14.  Ioannidis Vasileios X  Vakant - - 

15.  Kandilas Ilias X  Vakant   

16.  Tricopoulos Miltos X x Vakant - - 

17.  Maria Gullberg X  Vakant  X 

 

IV. Mötets öppnande, etc. 

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Mötet förklarades vara utlyst i 

behörig ordning. Beslutsförhet konstateras med 11 röstande ledamöter. Vid punkt X lämnar 

Gullberg och Kereklidou mötet pga transport till sjukhus. Nikolaidou deltar i mötet per 

telefon som ordinarie därefter. Konstantinidis lämnar mötet vid mitten av punkt X och mötet 

fortsätter med 9 ledamöter med rösträtt. Flertal av de anvisade kandidaterna samt publik 

närvarar vid mötet.  
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V.  Dagordningen godkändes enlig följande: 

 

1. Mötets öppnande, stadgeenliga utlysning, beslutsförhet.  

2. Utseende av justerare som jämte ordföranden ska justera protokollet. 

3. Dagordningens godkännande 

4. Tidigare protokoll gås igenom, justeras och arkiveras 

5. Information av ordföranden, sekreteraren och förvaltaren 

6. Planerade arbeten, värmeinstallation 

7. Kulturverksamhet 

8. Övriga frågor,  

9. Inval av ledamöter till nya mandatperioden, fastställande av mandatperiodens start (förslag 1 

feb 2018). Plan för inval av de resterande ledamöterna samt deras suppleanter.  

10. Mötet avslutas 

 

VI. Tidigare protokoll.  

 

Tidigare protokoll från juni 2017 gås igenom, godkänns och läggs till handlingarna. 

  

VII. Information från ordförande, sekreterare och förvaltare. 

Ordföranden redogör i korthet för stiftelsens ekonomiska situation. Stiftelsens ekonomi har 

stabiliserats och man kan framledes räkna med ett stabilt överskott som kan användas för att 

främja stiftelsens ändamål. Han redogör för höstens aktiviteter som varit välorganiserade och 

uppskattade.  Flera aktiviteter har samorganiserats med Grekiska föreningen i Stockholm och en 

ny överenskommelse om hur samarbetet ska fortskrida har träffats med föreningen. 

Sekreteraren Spiros Gogos redogör för underhållsarbetet i kyrksalen och resten av husen. 

Stiftelsen har accepterat ett bud att fortsätta måla fönstren på utsidan i gatuhusets baksida. 

Stiftelsen har haft flera anbud men valde samma entreprenör sedan tidigare för att han var 

billigare och stiftelsen har varit mycket nöjd med tidigare genomförda arbeten. Värmekablar 

installeras i husens hängrännor för att motverka frost. En del plåtarbeten pågår för att förbättra 

takets avrinningskapacitet och motverka isbildning.  

Lazaros Tsantaridis redogör för kontakterna med företaget Bravida som har tillfrågats att skapa 

upphandlingsunderlag för byten av värmesystem och vattenrör i husen. Stiftelsen inväntar svar 

angående kostnaden. Arbetet med ärendet går dock trögt på grund av att branschen är överhettad i 

Stockholmsområdet pga mycket nybyggnation. Arbetet med att renovera ett badrum i gårdshuset 

är beställt och startar i januari 2018. 

VIII. Framtida kulturaktiviteter 

Ordföranden redogör angående ett möte hos grekiska ambassaden om tre kulturaktiviteter som 

planeras äga rum under 2018 i samarbete med Ambassaden: 1) musik och föredrag om Domna 

Samiou; 2). Föredrag om samtida författare från Epirus; 3) Filmfestival. Styrelsen godkänner och 

ger ordföranden mandat att fatta ordförandebeslut om de kostnader som aktiviteterna medför.  

IX. Övriga frågor 

Ilias Kandilas kommer med ett förslag om en föreläsning av professor Venizelos från 

Örebrouniversitet. Styrelsen godkänner. Han inkommer med ett förslag om fyra stycken 

hedersordföranden. Styrelsen noterar förslaget och bordlägger ärendet tillsvidare.  
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X. Inval av ledamöter för nya mandatperiod 

Mandattiden för styrelsen slutar i februari 2018. §3 organisationerna har, efter begäran från 

ordföranden, anvisat ledamöter för nästa mandatperiod och stolarna 1-13 utom stol 12 som har 

upphört.  

De närvarande anvisade kandidater presenterar sig och svarar på frågor. Efter detta lämnar dem 

sammanträdet tillsammans med publiken för att styrelsen i lugn och ro ska diskutera lämpligheten 

av de anvisade kandidaterna.  

Följande utses enhälligt och på följande platser: 

 

 

1 Konstantinou Geogrios Baydag Kaiti St Johannes 

2 Spiros Gogos Christaki Elli St Johannes 

3 Lazaros Tsantaridis Bali Dimitra St Johannes 

4 Savvidou Eleni Koliasta Chrisanthi  Riksförbundet 

5 Karazebekis Georgios ---------------------------- Riksförbundet 

6 Loustas Sotirios Skoulos Chrysanthos Riksförbundet 

7 Papakostas Apostolis Fotiadou Paraskevi Föräldraföreningen 

8 Tricopoulos Miltos Danoglou Despina Föräldraföreningen 

9 Gioti Carola ---------------------------- Panipirotiska 

10 Koukouvinos Giorgos Meddelas senare Grekiska föreningen 

11 Kereklidou Nikoletta Nikolaidou Maria Kvinnosektionen 

12 Upphört Upphört  

13 Louca Stavros Varnava Savvas Svensk-Cypriotiska 

Styrelsen avvaktar med att välja suppleant på stol nr 9 pga motstridiga budskap i ärendet. 

Ordföranden får i uppdrag att ta kontakt med Panipirotiska sällskapet för ett klargörande.  

På suppleantplats för stol nr 5 har Riksförbundet anvisat Nikolaos Konstantinidis.  Enligt 

stiftelsens stadgar §3 är det stiftelsens styrelse som utser ledamöter och suppleanter och detsamma 

stipuleras av stiftelselagen §9 punkt 1. Efter en diskussion om kandidatens lämplighet beslutar 

styrelsen enhälligt att inte utse Konstantinidis som suppleant i styrelsen. Han har varit ordinarie 

ledamot i styrelsen tidigare och har, under en lång tid, haft stora svårigheter att samarbeta med de 

övriga i styrelsen. Han har dessutom vid flera tillfällen, liksom i detta sammanträde, uppträtt på ett 

förnedrande och hotfullt sätt gentemot merparten av de övriga ledamöterna (se även protokoll från 

nov och dec 2016).  

Det beslutas att mandatperioden för den nya styrelsen början den 1 februari och ett styrelsemöte 

ska kallas strax därefter. Det beslutas att ledamöterna på platserna 14-17 stannar kvar på sina 

platser tills nya ledamöter väljs. Ordföranden får i mandat att inleda överläggningar med 

ordföranden av församlingen St. Johannes Theologen för att förbereda inval av dessa ledamöter 

enligt tidigare beslutad praxis. Ordföranden får i uppdrag att meddela de nya ledamöterna till 

Länsstyrelsens register samt avregistrera de ledamöter och suppleanter vars mandatperiod avslutas 

den 31 jan 2018. 

Punkten justeras omedelbart. Ledamöterna Konstantinou, Gogos, Papakostas, Tsantaridis, 

Nikolaidou, Ioannidis, Kandilas, Gullberg och Tricopoulos deltar i besluten i punkt X.  

 

XI . Mötet avslutas vid 19.30 
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Vid protokollet:  

Signatur 

Spiros Gogos, sekreterare 

 

Justeras:       Kopia av godkänt protokoll, möte 11 feb 

Signatur     

Georgios Konstantinou   Apostolis Papakostas, ordförande 


