Medlemsmöte 15 januari -06

§1, Mötets öppnande kl 15:15
§2. Formalia; a, Mötesordförande: Therese Ehn
b, Mötessekreterare: Anna Fladvad
b, Rösträknare till lika justerare: Per-Johan ”Pyro” Rylander
§3. Närvarolista (nya medlemmar): Eden Mesmer, mammot Ibrahim, Esther Beradi, Hennoch
Estifanos, Deborah Ghebre, Nipasi Siddigue, Bisan Alhajeh, Arig Idris, Dina Okbalidet,
Marcus Miljand, Babak Ebrahim Variam, Johan Söderberg, Krisitna Ilke, Thérese Ehn, David
Berggren, Anna Fladvad, Jerker Eriksson, Jenny Svensson, Saman Faramarzi,, Per-Johan
”Pyro” Rylander.
§4. Rapporter; Sygruppen har införskaffat penslar och färg. Film går bra, har haft
filmgruppsmöte och bokat in Kill Bill 1 och 2. Konsert har haft två möten. Spelgruppen bör
följas upp för att ta del av deras verksamhet. Ordförande Saman Faramarzi avsäger sig
ordförandeskapet och lämnar styrelsen. Se bilaga 1.
§5. Anda; Personalen rapporterar ett stor + till alla som hjälpte till vid städdagen, främst
Jerker och Kristine. Joel och Putte har tagit tag i bokförningen och är nu ikapp. Bra gjort!
§6; Godkännande av dagordning. OK.
§7; Språkpolicy; Revisorena vil ha ett PM och språkpolicy för att få bukt med bruket av den
grova jargongen. Det röstas igenom med klar majoritet. Styrelsen åläggs uppgiften som sedan
läggs ut på Jerker Eriksson. Till årsmötet ska ett PM vara klart och då ska ett definitivt beslut
tas.
§8. PM om prao-elever. Sen tidigare ska UH ej ta emot praoelver som inte själva aktivt söker
praoplats på UH. Ett riktlinje PM om tillvägagångssättet med uppföljning av
praoelver/sommarjobbare som ”försvinner” ska arbetas fram. Pyro Rylander åtar sig den
uppgiften.
§9. Mikrovågsugn. Cafégruppen vill köpa microvågsugn. En budget för detta på max 900kr
röstas igenom.
§10. Frysbox. Cafégruppen vill köpa en begagnad frysbox. En budget för detta på max 1500kr
röstas igenom.
§11. Övriga frågor; a, Tillförordnad ordförande tills årsmötet blir Per-Johan ”Pyro” Rylander.

b, Salvatore Quero portas för 1 år framåt då han har stört verksamheten
genom att uppträda hotfullt mot personal och gäster samt
egenmäktigtbruk av andras ägodelar.
c, Sidewalk. Bättre kommunikation mellan personalen i caféet och
Sidewalk efterlyses. Sidewalk ska ge kalandarie till Caféet och tillslutat
av mars ska hela Sidewalksstyrels ha genomgått Uhs caféutbildning. Nytt
kontrakt måste instiftas mellan Sidewal och UH fram tills årsmötet.
Yrkande: Ombyggnad av gamla datarummet till dj-bås som ska
finansieras av Sidewalk och vara klart i slutet av mars. Röstat med
majoritet igenom: JA.
d, Dagledarensroll och nuvarande daledare Mattias Pettersson
disskuteras.
§12, Mötet avslutas kl 16:55

_________________________

________________________

Sekreterare, Anna Fladvad

Justerare och rösträknare Per-Johan
”Pyro” Rylander

