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Styrelsen 

Styrelsen under verksamhetsåret 2018 bestod av följande: 

 

Perioden 2017 - 25 februari 2018 

Ordförande: Lotta Vik 

Vice ordförande: Ylva Wänstrand 

Kassör: Emma Hedman 

Sekreterare: Edvin Larsson Scott 

Ledamöter: David Llerena, Sepi Andersson, Erik Möllerström 

 

Perioden 25 februari 2018 - 3 mars 2019 

Ordförande: Lotta Vik 

Vice ordförande: Ylva Wänstrand 

Kassör: Sergej Bränden 

Sekreterare: Tindrali Vesterlind 

Ledamöter: David Llerena, Benjamin Spörndly, Sepi Andersson 

 

Övriga förtroendevalda 

Suppleanter: Edvin Larsson Scott, Isidor Wolkert 

Friskvårdsgruppen: Emil Wetterqvist 

Konsertgruppen: Benjamin Spörndly 

Verkstadsgruppen: Magnus Samuelsson 

Spelgruppen: Peter Edvardsson 

Konstgruppen: Ellen Bonomi 



Förbudet att använda flertalet lokaler (källare, konstrum och fotolabb) har inneburit 

att både verkstadsgruppen och konstgruppen i praktiken varit overksamma sedan 

maj.  

Revisorer: Jonathan Spångberg har varit revisor. 

 

Personal 

Caféansvarig: Agnes Öberg jobbade i caféet fram till maj, då tjänsten togs över av 

Ninna Thunberg Levonen. Därefter anställdes Martin Holstad i augusti. 

Dagledare: Klara Hanning slutade i juli och överlämnade tjänsten till Clara Linge.  

Lotta Vik har varit personalansvarig i styrelsen.  

 

Café 

Under året hade vi mellan 4000-5000 besökare i caféet. 

 

Verksamhet 

Se bifogad bilaga för fullständig information om evenemang.  

● Möten och liknande: ett årsmöte samt tolv medlemsmöten. På 

medlemsmötena har det deltagit mellan 5 och 17 personer.  

● Spelningar: sju spelningar arrangerades 2018 av Ungdomens Hus. 

Samarbetet med Uppsala Straight Edge fortsatte där det arrangerades sex 

spelningar. Bilda arrangerade en diasert och Mamma Killa arrangerade 

boliviansk kulturnatt med musik. På ett flertal av dessa spelningar har 

uppslutningen varit mycket god, över 100 personer. Den 26 november 

arrangerades pepp/stödkonserten Make or Break HUSET för att 

uppmärksamma föreningens osäkra situation.  

● Föreläsningar: totalt sex föreläsningar har hållits.  

● Övriga evenemang av Ungdomens Hus: tolv övriga evenemang har 

arrangerats av föreningen själv.  

● Evenemang av samarbetspartners: 

Powered by Plants (f.d. Let’s eat Veggies) har under 2018 lånat lokalerna 17 

gånger för vegansk matlagning. Detta har lockat många och platserna har ofta 

tagit slut. Lesbisk Makt har hållit tre lesbisk frukost-evenemang under året. 



Ingen Människa är Illegal har under året arrangerat tre bruncher och en 

fikabuffé. Mamma Killa har, utöver boliviansk dans i skate- och 

träningsrummet, arrangerat två evenemang i caféet: boliviansk kulturnatt och 

repair café. Bilda har anordnat åtta studiecirkleltillfällen och en diasert. 

Demokrativeckan anordnades 19-23 mars i ett samarbete mellan Bilda och 

Ungdomens Hus. 

● Övriga evenemang av utomstående parter: åtta övriga evenemang har 

arrangerats av utomstående parter.  

 

 

Samarbeten 

- Vi har fortsatt hyra ut lokalen på övervåningen (f.d. medlemskontoret) till 

Changing Attitudes (tidigare Freethem).  

- Samarbetet med Bilda har fortsatt under året. Bilda fick 447 230 kronor av 

kommunen för att fortsätta samarbetet med Ungdomens Hus. Dessa pengar 

har gått till bl.a. lön, artistarvoden, tre studiecirklar med kursledare och fem 

workshops. 

- Runa Krehla har fortsatt vara vår kontakt på kommunen. 

 

Drift 

Brandkontroller har utförts kontinuerligt av dagledare och styrelsens driftansvarige 

(Edvin Larsson Scott → Tindrali Vesterlind). En brandsäkerhetsutbilding 

tillhandahölls av Bilda där Ungdomens Hus personal och två styrelsemedlemmar 

deltog.  

Våren 2018 informerade fastighetsägaren Ihus oss om att vi inte får använda källare, 

konstrum eller fotolabb för aktiviteter. Detta beror på att lokalerna inte bedöms säkra 

ur utrymningsperspektiv. Beslutet har haft negativ påverkan på både besöksantal 

och engagemang. Ingen kompensation har tillhandahållits föreningen.  


