
Medlemsmötets PM 2018 
 
Under 2018 har vi haft 9 medlemsmöten med mellan 3-20 personer nävarande per gång där 
vi tagit beslut om följande: 
 
Medlemsmöte 11/1 tar beslut och godkänner följande: 
-Att en lapp ska sättas upp i bokhyllan så även den är en freeshop 
- Lesbisk frukost i kök och kafé den 27/1  
- Maya Runhagens föreläsning i kafét 17/2 , 
-Spoken Word Uppsala poesikväll i kafét 24/1 
- Vardagens civilkurage 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4  
-Uppsala Straight Edge och Uppsala Hardcore spelning 14/2 
 
Godtjänner ej: 
Födelsedagsfiranden som ska hållas i lokalerna utanför ordinarie öppetider. “Mötet beslutar 
att detta inte gynnar Ungdomens Hus verksamhet eller Uppsalas kulturliv och att det är för 
svårt att ha koll på att ingen alkohol konsumeras.” 
 
 
Medlemsmöte 1/2 tar beslut och godkänner följande: 
 

- IMÄI -- Kerstin berättar om IMÄI som organisation. Insamling via event som 
poesikvällar. 25:e mars - våffelbrunch 09-16 

Godtjänner ej: 
- Att vi ska tillåta partipolitiska organisationer hyra/låna våra lokaler. Svar till F! . 

“Agnes, Sergej, David håller med om att medlemmars åsikter ej är lika med föreningens 
officiella åsikter och tycker inte att vi ska ändra oss för att vara den nuvarande kommunen 
(eller en framtida) till lags.”  
 
Medlemsmöte 3/5 tar beslut och godkänner följande: 
 

- Klädbytardag 12/5,Danny Castillo vill med någon studentförening anordna kläddag 
men han kom inte på mötet. 

- Konst i entrén sept-okt,Finn Ölund vill ställa ut ett graffitiverk i entren eller caféet 
under september-oktober. 

- Uppsala Straight Edge vill hålla konsert 13 juni - Nionde plågan, Juliette och Two 
Language.  

- Budget på 500 kr i “nedkylningssyfte” till kontoret, mörkläggande gardiner och fläkt 
(ordförandebeslut). 

 
 
Medlemsmöte 7/6 tar beslut och godkänner följande: 
 
- Inköp av kontorsdator 7 juni.(Ordförandebeslut). 



-Amerikansk mediegrej  

-Crimethinc ska ha en föreläsning kl 18-21 den 11 juni.  

Kravlista till kulturnämnden: 
Café (hängvänligt/mysigt/med soffor) + kök 

Rejäl scen & Lounge 

Replokaler 

Ljudutrustning 

Cykelverkstad 

Kontor för styrelse & dagledare 

Ateljé & Fotolabb 

Träningsrum & dusch 

Tillgänglighetsanpassning 

Mysigare entré & skylt  

Spelrum 

Flexibla lokaler för ospecificerad verksamhet 

Funktionella lokaler 

● Städskrubbar 

● Personaltoa 

● Ventilationssystem 

● Uppfyller aktuella brandskyddslagar (lol) 

 

Medlemsmöte 23/8 tar beslut och godkänner följande: 
 
Portning.Mötet beslutar att utesluta Magnus Samuelsson från förening p.g.a. trakasserier 

som han gjorde sig skyldig till i början av sommaren. 

- Hålla öppet: de som är intresserade att öppet på helger: Lotta, Hakim, Tindrali, 

Viveka, Sergej, Ylva, Kari, David, Rasmus. Ylva är ansvarig för att lägga ett schema.  

- Ylva vill att vi ska visa musikdokumentärer. Lotta och Ylva vill ha kvällar med 

tacobuffé. Open mic. Pingisturnering. Ylva ska börja lägga schemat! 

-Alla som vill gå caféutbildningen kan göra det samtidigt. 

- Boliviansk kulturkväll med Mamma Kila på kulturnatten. 

- Lesbisk frukost 14 september i samband med Welcome OUT.  

-Torgmöte 5 september på Forumtorget kl 17 

Vi ska hålla tal och dela ut flygblad för att bilda opinion (lagom till valet!). 



-Affischen: Ellen svarar inte på frågan om hur det går med affischen. David säger att 

hon inte vill göra färdigt den så vi kanske kan få Clara att göra den istället. Ylva ska 

skriva en instruktion. 

 

Medlemsmöte 6/9 tar beslut och godkänner följande: 
 
Föreningen beslutar att utesluta Magnus Samuelsson ur föreningen. 

- IMÄI 15 september och 7 oktober. Föreningen vill ha en deposition på 500 kr 
- Rojavakommiterna 26e september 
- Mama kila lyfter tanken om repair café. Vi tar upp saken på ett 

referensgruppsmöte. 
- Mer öppen och tillgänglig information om att man kan gå caféutbildingen. 

Styrelsen informerar om studiecirkeln på det ämnet. 
 

Medlemsmöte 4/10 tar beslut och godkänner följande: 
 

- Mamakilas repaircafé var lyckat. Det finns fler inbokade i framtiden. 

- Vi har börjat hålla ideellt öppet i caféet på fredagkvällar med aktiviteter. 

- Senaste från kommunen: Beslut gällande renovering skall fattas i november.  

- Uppsala tjej- och transjour, hyra caféet lördag 13 oktober 9-17 för stängd 

utbildning för 1500kr. 

- Lesbisk frukost lördag 27 oktober 9-13, samt lördag 24 november 9-13  

- Filmvisningar Uppsala Autonoma Studenter. Olle informerar. Arrangörer ser 

till att bli medlemmar. Ingen lokalhyra tas ut. UAS återkommer med förslag på 

datum, vardagskvällar. 

- Ingen människa är illegal vill boka för våffelbrunch 14 okt. Deposition tas ut. 

Ylva ska upprätta bättre kommunikation med IMÄI. 

- Workshop med teater Prego fredagkväll 26 okt. 

- Höstens studiecirklar är startade! Skamlös värvning tar plats. 

- Ragga konstnärer till konstutställning. Sikta på 3e veckan i november. 

Rasmus, Tindrali och ev. Alva ska planera och arra det. 

 

Medlemsmöte 1/11 tar beslut och godkänner följande: 
 
-(03/11) Changing Attitudes hyr cafét. De betalar 1500 kronor. Ett stängt event för deras 
organisation.  
-(09/11) Ylva har tacokväll19-21. 
-(02/11) Är det spelkväll, Rasmus och Tindrali är ansvariga. 
-15/11 vill Ungdomens Hus Vänner möte i caféet. 
-16/11 Mama Killa vill låna cafét på kvällen, anniversery. Skall ta ut deposition. 



-17/11 Studenter Bruised Food Cooking vill anordna ett event där de tillagar ”ful” mat, inte 
dumpstrad. Hyr cafét från 10-22.  
-24/11 Plastic Avareness event (också studenter). De anordnar som medlemmar. 
-Rasmus och Clara har sett behovet av ett bättre bokningssystem för rummen på andra 
våningen. Vii behöver göra ett ordentligt övergripande system. Sergeij tipsar om 
google-kalendrar som alla har tillgång till. Beslutar att ta detta till ett separat mindre möte. 
Ylva, Emil, Rasmus och Clara bör bjudas in. 
-Om du vill ta in en hund i caféet så måste du först tillfråga alla som är på plats om det är 
okej. 
- Sergeij och Viveka träffas och jobbar på debattartikel Sergej skrivit. 
 
Krisplan 
Styrelsen upplever att det behöver finnas en handlingsplan utifall att Kulturnämnden fattar ett 
beslut som föreningen inte är bekväm med. 
De upplever att de behöver ett medlemsbeslut på vad styrelsen ska göra om så blir fallet. 
 
 
 
Medlemsmöte 6/12 tar beslut och godkänner följande: 
 
 

- Vardagens civilkurage: söndag 16 december, 18:00-19:30 

- Salsakväl, arrangeras av Gunnar Anderssonl: fredag 28 dec, 16:00-23:00 

 

 


