
Medlemsmöte 2019-03-07 
 

15 närvarande på detta möte 

 

1. Mötets öppnande 

Sergej Öppnar mötet. närvarande är Tindrali Vesterlind, Märta Lundholm Luende Andersson, Ellen 

Wedin, Johan, Matilda Alexandersson, Adam Bushara, Sergej Brändén, Hugo Book, Elva Werhoman, 

David Llerena, Hugo Jernberg, Ylva Wänstrand, Rashad Tellawi. 

2. Val av mötesfunktionärer 

- Ordförande 

David Llerena 

- Sekreterare 

Sergej Brändén 

- Justerare 

Tindrali Vesterlind 

3. Godkännande av dagordning 

Mötet godkänner dagordningen 

4. Runda/anda 

Mötet behandlar punkten 

5. Genomgång av föregående protokoll 

Mötet behandlar punkten 

6. Ordförandebeslut 

Sergej har bestämt lite saker som ska kastas från källaren 

7. Rapporter 

- Årsmötet 

Hugo, Tindrali och David berättar om årsmötet 

- Arkitekter på besök 

De dokumenterar huset  

8. Bokningar 

- Miljödagar april 

Mötet godkänner bokningen 

- POP Uppsala 

Medicin studerande som föreläser och håller workshops om psykisk ohälsa 

Mötet godkänner bokningen, De och Dagledare spikar datum. 

- Tillsammans för uppsala 



Skapar antirasistiska mötesplatser, vill ha tilsammanscafé. 

Mötet godkänner bokningen, de och dagledare spikar tider 

- Zero Waste 

De vill visa dokumentärer 

Mötet godkänner bokningen, de och dagledare spikar tider 

- Repair café 

De får komma med en mer konkret och strukturerad plan 

- Kulturernas karneval 

Mötet godkänner att de får ha ombytesrum i utbyte mot logga och uppmaning att bli 

medlemmar 

- Vårloppis 

Mötet godkänner vårloppis under miljödagarna. 

9. Reklam för referensgruppen 

Mötet behandlar punkten 

10. Bildas punkt 

Studiecirkel i livelooping ikväll, fler på G! 

11. Offentliga handlingar från kulturnämnden 

Dagledare och cafévärd vill sätta sig in i kulturnämnden. Medlemmar uppmanas att ansluta 

sig. 

12. Utlåning av H-nycklar 

Mötet beslutar att inte låna ut H-nycklar till andra än till förtroendevalda och anställda 

13. Hyror för repor 

Styrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på ungdomspris till nästa möte 

14. Börja planera öppet hus 

Det är något som planeras. Intresserade uppmanas att kontakta styrelsen och  

15. Köp av möbler till caféet 

Mötet godkänner att styrelsen köper in begagnade möbler till caféet. 

16. Köp av TV för snes 

Mötet godkänner köp av billig tv till snes 

17. Inköp av instrument 

Mötet tycker att det är en bra idé att köpa instrument till huset för Bilda pengar 

18. Flytta in konstrummet i spelrummet 

Mötet godkänner att spelgruppen och konstgruppen får dela på spelrummet 

19. Svenska settlementförbundet 

Mötet beslutar att bjuda in representanter till nästa medlemsmöte 



20. Övrigt 

- Rampen 

Vi öppnar den, men då måste man lämna pant och namn till caféevärd eller 

dagledare 

21. Mötets avslutande 

David avslutar mötet 

 

Justerare                                                                       ordförande 

 

 


