
Medlemsmöte 29/9 
·	Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnande. 
Närvarande: Emil Wetterqvist, Vilhelmina  "Mina" Trost, Viveka Bollmark, Björn Fröding, Klara Widerström, Ernesto Mirannda, Klara Hanning, Niclas Pettersson, Rebecca Edqvist, Nima Dehghanian, Nora Wurtzel, Alberto Perea Düring. (12st) 
·	Val av mötesfunktionärer
-Ordförande Klara Hanning
-Sekreterare Nora Wurtzel
-Justerare Mina Tost och Emil Wetterqvist 
·	Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns 
·	Nya mötesformen
Nya mötesformen gillas av mötesdeltagarna och vi fortsätter ha det såhär i fortsttningen. 
·	Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll hittades inte men Alberto har inte gjort lapparna han skulle gra. ora har kollat efter intresse ang rapworkshop, får tips om att kolla med Gottsunda Dans och Teater. 
- Det kommer även vara Open Mic på Huset första lördagen varje månad, detta arrangeras av Ungdomens Refug. Första tillfllet blir 3 oktober.
·	Anda 
- Kritik mot att det inte är så många nya ansikten, andra hävdar att det är måga nya medlemmar. 
- Nora rosar sig sjäv för fin loppis på lördags, risar att det var få deltagare 
- Mötet rosar delicatomannen. 
- Albeto rosar Adam som vill hjälpa till med ljudet på spelningen 10 oktober.
-Alberto rosar även Fanny och Signe som använder fotolabbet aktivt igen.
·	Ordförandebeslut
Klara har inte tagit några ordförandebeslut. 
·	Rapporter
-Sekreterare Endast ett protokoll har försvunnit och det är ej Noras fel. 
- Ekonomiansvarig Har inget att rapportera men ska gå igenom en balansrapport med Alberto snart. 
-Kommunikations och medieansvarig Klara har uppdaterat facebook. 
-Driftansvarig Nora såg att en lampa var trasig och sa till Alberto som fixade den.
-IT-asvarig Alberto har fixat ninternet så att det fungerar. 
-Personalansvarig Medverkar ej men nytt personalmöte ska ske snart.
-Jämställdhetsansvarig
-Verksamhetsansvarig
-Ordförade
-Övriga rapporter Kartonger osv har tagits om hand av Niclas. 
·	Paus 
Pausen genofördes lyckat med rökning, toalettbesök och vattenpåfyllning. 
·	Micar
Carl som brukade sköta ljud på ånga spelnningar tidigare har frågat om han får låna två-tre mikrofoner. Mötet beslutar att Carl får låna mikrofonerna. 
·	Öppettider ideellt
Emil tycker att det istället ska vara öppet på fredagar istället men Nora påpekar att styrelsen inte vil arbeta ideellt på fredagar. Nora håller öppet imorgon, onsdag och sedan fortsätter vi på torsdagar.  Beslut tas o att vi håller fast vid torsdagar utom imorgon. 
·	Hemmsidan,Petter?
Petter kommer antaglige inte göra om hemsidan enligt Alberto. Mina kollar med sin bror om hemsidan. Björn pratar med Petter om att vi vill ha ett svar innan nästa vecka. 
·	Övrigt
-Inköp Klara vill köpa in brickor och en brickvagn till cafeet. Alberto tycker att vi ska lägga ett övre tak på 1500 kr och annars tar vi det i slutet av året. Mötet godkäner en budget på 500 kr för inköp av kylplatta och saladsslunga. 
- Säcken Disskusion förs kring huruvida en ny säck ska köpas in nu eller senare i verksamhetsåret. Mötet beslutar att frågan bodläggs till nästa vecka. 
-Marknadsföring Albero tar fram en ny affisch. Imorgon klockan 16 ses de som vill och gör affisher på kontoret. Vi utlyser även en affischtävling på facebook. Vinnaren får en middag för 2 på huset. Mötet godkänner detta. 
- Inköp del 2 Alla pratar med sina familjer om vertyg till verksaden och återkommer nästa vecka.
-Matkuponger Alberto föreslår matkuponger men frågan bordläggs till nästa vecka. 
·	Mötets avslutade 
Mötet avslutades. 

