Referensgruppsmöte 27/02-19
Sergej, Tindrali, Ellen, David, Rasmus, Ylva, Pia från FUB

Mötet öppnas
Pia från FUB ”Föreningen för barn och unga vuxna med utvecklingsstörning” är med idag.
Jätteintresserad av att vara med och engagera sin förening i Huset. Hennes medlemmar har varit på
studiebesök och flera har varit tillbaka på egen hand och med ledsagare. De tycker att det är väldigt
roligt att vara på huset och känner sig välkomna utan att vara segregerade. Pia har tidigare talat med
kommunen i olika instanser om potentiellt samarbete och kommer först nu till UH själva.
Tindrali tipsar om namninsamling för föreningssamarbeten. Positivt med mångfald på Ungdomens
Hus på alla sätt.
Skicka verksamhetsberättelse och namninsamling till:
Pia.ek@telia.com

1. Lägesrunda

2. Årsmötet
Tindrali och Sergej träffar revisorn imorgon för att skriva de sista ekonomiska handlingarna.
Förberedelser har även gjorts på styrelsemötet idag.
Kvar att göra: enbart ekonomiska handlingar. Utskrifter och häftning. Ylva fixar, Ellen skriver ut.
Det beslutas att Rasmus inte ska närvara vid årsmötet.
3. Ung i Uppsala
Sergej och Clara var på plats där förra året men tyckte att det gav väldigt lite utdelning, UH:s
målgrupp var inte på plats i någon större utsträckning och de som var där var ointresserade av
föreningstorget. De enda som kom var de som gick förbi på tipsrunda. Vi bedömer därför att det inte
är intressant att närvara i år.
Rasmus håller deltagande öppet för sin del och kan tänka sig att ha en UH-monter där om tid finns.
Peace & Love Uppsala är intressantare när vi ändå är på temat. Mer om detta en annan gång.

4. Konsertdatum
Rasmus och David presenterar konsertdatum satta för våren. De är satta utan band för att kunna
organisera en Scenteknikscirkel i samband med arrangemangen. Vi ska se till att inom kort, när
planeringen börjar, bilda en officiell konsertgrupp igen och organisera denna som cirkel.
Sergej vill boka två band för spelning till hösten. DoOm-band som är på Europa-turné då. Han tar
kontakt för att hitta passande datum.

5. Workshop i 3D-printing
Bilda arrangerar Workshop i 3D-printing. Lördag 6e april, 15-18 i Spelrummet bokat.

6. Hemsidan
Vi fixar ett skypemöte med Ellen, de andra intresserade och Nat på Irland. Så att så många som
möjligt kan redigera och lägga till på sidan.

7. Marknadsföra studiecirklar
Rasmus vill ha hjälp att marknadsföra studiecirklar. Väldigt få anmälda hittills. Kan lägga en del
pengar på fb-spons.
Rasmus tar detta vidare med Ellen inom kort.

8. Att-göra-listan från förra mötet
Listan är uppdaterad och finns på driven. Ellen skickar till Rasmus och gör den tillgänglig.
Inventeringar: Konstrummet är inventerat och städat, redo att fyllas med prylar från spelrummet och
bli förråd.

9. Instrument
Har UH intresse av att äga egna instrument? Johan vill göra sig av med elbas, elgitarr, keyboard och
digitalt trumset. 5000 allt som allt (vill ha betalt för bas -3500 - och gitarr -1500).
Beslutet ligger i Rasmus händer om han tycker att det är en värdefull investering. Pengarna kommer
oavsett från Bilda. Intressant om vi kan organisera en ”öppen repa”/jam-repa i framtiden. Per idag
finns inget riktigt behov.

10. Övrigt
Tillsammanscafé. En organisation för nyanlända vill anordna ”tillsammanscafé” på så många lördagar
som möjligt. Konceptet har tidigare funnits i Gottsunda men vill flytta. Öppet arrangemang.
Vi ser det som mycket positivt om detta innebär att UH i praktiken blir öppet en dag extra i veckan
under annan regi. Särskilt som berörda grupper upptäcker Huset och troligen besöker oss även under
veckorna.
Caféutbildningar till ansvariga?
Ylva fixar kontakten med Bilda.

