
Referensgruppsmöte 12/02-19 

Deltagare: Rasmus, Ylva, Sergej, Tindrali, Ellen, David 

 

1. Mötets öppnande 

2. Lägesrunda 

3. Information från Bilda 

Studiecirklar – Rasmus visar och delar ut affischer för vårens studiecirklar. Det blir 

Filmteknik, Dj-teknik, Loop-maskin och Arduino-programmering. Alla tider är bokade med 

Ylva, det mesta kommer vara i caféet och starta under caféets öppetider men inte vara i vägen 

för den ordinarie verksamheten. Ellen vet att ledarna kommer för att hämta ut nycklar 

eftersom. 

Miljödagar – Vi preliminärbokar helgen 27-28 april med Ylva för miljödagar i regi av UH, 

Bilda, Zero Waste, Let’s eat Vegan food, och Bruised Food Club. 

Än så länge är dagarna väldigt löst planerade men det kommer vara bland annat politik inför 

EU-valet, workshops, föredrag, filmvisningar, musik och så vidare. 

Information till arrangörer: Vi behöver bättre kommunikation till arrangörer om att vi 

vill att de rapporterar verksamhet via Bilda. Det är en förutsättning för Bildas fortsatta 

engagemang på UH och vad Bilda ”får tillbaka” för den energi som läggs på föreningen. UH 

kan och ska inte kräva att en arrangör rapporterar till Bilda, men måste komma ihåg att 

informera dem och be om det. 

Beslut tas att se över arrangörsdirektiven och där bland annat uppmana arrangörer att 

samarbeta med Bilda. Att ta fram en blankett som visar vad UH vill ha och vad Bilda vill ha i 

form av inrapportering. Denna tillsammans med arrangörsansvar och -krav ska delas ut till 

alla som bokar in aktiviteter på huset. 

4. Information från UH 

Det är fortfarande hinder i vägen för en slutgiltig årsredovisning som behövs för årsmötet Det 

revisorerna väntar på är ett tjänstepensionslöneunderlag. Två olika organisationer. Ett 

dokument som UH inte har fått ännu. Detta blir en fråga som tas vidare till styrelsemöte. 

Bokbord? Tindrali skickar ut massutskick om bokbord till gymnasieskolor IDAG. 

Hemsidan – Sergej har börjat bygga en dokumentbank. Detta protokoll ska läggas upp där. 

5. Renoveringen och kommunen 

Bilda hade möte med kommunen för ett par veckor sedan om renoveringsprocessen och 

framtidsvisioner, sammanfattning av det mötet presenterades för referensgruppen. Rasmus 

kommunicerade den generella känslan och stämningen hos kommunen. Inget har hänt sedan 

dess, Rasmus tänker ta kontakt med Runa igen men ville ha detta möte i ryggen först. 

Tindrali, Sergej och Runa, med flera från kulturförvaltningen, hade möte. Större delen av 

mötet gick ut på att förklara vad UH faktiskt är: En möjliggörare av kultur och verksamhet, 

inte en skapare av kultur och verksamhet. Styrelsen är också en representant av en 

demokratisk helhet, inte samtalspartner i processen i egen rätt. Sergej och Tindrali försökte 

kommunicera till tjänstemännen att rätt sätt att få en långsiktig och stabil verksamhet på UH 

vore att UH är ansvarig för ramverket. Nytt möte med fokus på den faktiska 

renoveringsprocessen äger rum inom kort. 



 

6. Referensgruppens funktion och utformning 

Medlemsmötet 7/2 tog beslutet att arbeta för att öppna upp och bredda referensgruppen 

samt att ge det hela en bättre struktur med fasta dagar som utlyses i caféet och på FB. 

Önskemål från medlemmar att göra hela styrelsens arbete mer transparent. Ha som stående 

punkt på möten ”rapporter från referensgrupper”. Referensgruppen ska utgöra en samlad 

arrangörsgrupp, inte bara ett forum för styrelse och Bilda. Vi behöver arbeta för att fler ska 

känna sig välkomna till referensgruppen. 

Beslut tas att: 

Publicera protokollen på hemsidan. 

Vi bestämmer tid för nästa möte i slutet på varje möte. 

Referensgruppsmöten ska helst hållas två gånger i månaden. 

 

7. Översyn av föreningen 

Sergej önskar att vi kan ta in någon form av föreningsexpert för att göra en översyn av 

föreningen UH och dess rutiner och arbetssätt för att hjälpa arbetet på traven. Särskilt i och 

med renoveringsprocessen och den förvirring som kan uppträda. 

Tips och tankar: 

Volontärbyrån har intressanta utbildningar. 

Bildas utbildning i föreningsteknik borde någon gå på. Bra, men inte så omfattande som 

alternativen här. Kom gärna dit med en eller flera specifika frågor i åtanke. 

Kontakta Anna Bjurvald på länsbildningsförbundet. (Rasmus) 

Föreningens arbetsgivarorganisation; IDEA, kan säkert vara behjälpliga. Kontakta dem! 

Kontaktnätet? 

Henrik Brändén, föreningens första kassör på 80-talet, har anmält intresse för att hjälpa till. 

 

8. Fredagsöppet? Arr-planer för våren. 

Vi har tagit det väldigt lugnt efter jul. Mycket energi har går till årsavslutningen, årsmötet 

osv. Men det börjar ändå bli väl på tiden att få lite flyt på vårens arrangemang och planering. 

Vi ska ordna en lista vid caféet med anmälan till caféutbildning och även anmälan för 

fredagsöppet-frivilliga. 

David håller öppet nu på fredag, den 15e. 

Hitta sätt att aktivera caféhängare, gör oftare och kanske roligare medlemsmöten. Hur gör vi 

detta? 

Mer och bättre mötesfika. 

Medlemsmöten oftare än en gång i månaden. 



Rasmus vill få till fyra live-kvällar så att Bilda kan köra ljudteknikscirkel knutet till detta. 

Gärna unga, lokala band. Någon större bokning har vi också utrymme för. Möte med David 

och konsertgruppen bestäms till onsdag 13/2. 

 

9. Behov 2019, scen, annan utrustning, matlagningsutrustning? 

Bilda har väldigt sannolikt resurser att göra ganska omfattande uppdatering av 

scenutrustningen. Bland annat basar, monitorer, nytt slutsteg för basar, mikrofoner, stativ, 

osv. 

Referensgruppen önskar även white-board. Flyttbar för möten osv. 

Fina skate-boards att låna ut. – Får gå på huset-budget, Bilda kan inte riktigt stödja sport. 

Boxningssäck behövs, har förstörts av skitunge med kniv. Bilda kan inte stödja med detta 

men polisanmälning har gjorts. Täcks detta av försäkring? 

Hade det varit najs med ett par extra spisplattor för arrangemang? Typ portabel 

induktionshäll kanske? Kräver medföljande kokkärl men inte snordyrt. 

10. Spelrummet 

David vill ordna ett ordentligt möte med ansvariga. Rummet behöver öppnas upp för mer 

verksamhet som det ser ut idag. Framförallt behöver konstverksamhet ett utrymme, detta 

skulle kunna få plats i spelrummet. Båda grupperna kan ha sina förråd i nuvarande ateljén 

och sin verksamhet i nuvarande spelrummet. 

Ta beslut på medlemsmöte om att flytta in konstrummet i spelrummet och göra 

konstrummet till delat förråd dem emellan. 

 

11. Mötets avslutande och bestämmande av nästa möte 

 

Nästa möte bestäms till onsdag 27/02 klockan 16. Vi träffas i caféet. 


