
Medlemsmöte 2019-04-04 
 

Närvarande: Sergej Brändén, Tindrali Vesterlind, Ellen wedin, Kari Löe, Linnea Gripemo, Lisa från 

Settlementförbundet, Max från Teater Prego, Alexandra Valdez, Leo, Alice  

1. Mötets öppnande 

Sergej öppnar mötet 

2. Val av mötesfunktionärer 

- Ordförande 

Tindrali Vesterlind 

- Sekreterare 

Sergej Brändén 

- Justerare 

Linea Gripemo 

3. Godkännande av dagordning 

Mötet godkänner dagordningen med tillägg. 

4. Runda/anda 

Mötet behandlar punkten. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

Mötet behandlar punkten. 

6. Ordförandebeslut 

Inga ordförandebeslut har tagits.  

 Rapporter 

- Changing Attitudes 

Mötet beslutar att de får hyra kontoret till första september. 

- Nya möbler 

Vi har coola nya möbler. 

- Möten med kommunen 

Inget nytt. Nästa möte på onsdag 10/4 med kulturförvaltningen och med F.d. 

kommunanställd tisdag 16/4 

- Bokbord 

Det har hållits bokbord i skolor för att nå nya målgrupper. Många intresserade. Nästa 

bokbord på Skrapan 10 april kl 11-13 

7. Bokningar 

- Write for the Goals 

Mötet godkänner bokningen. Ellen får i uppdrag att fixa bra tid. 



- Repair café 

Mötet godkänner bokningen. Fixa stationer på scenen och i trapphuset. Vi tar 

deposition. 

- ImproJam 

Max från teater Prego berättar om improvisationsteater och vill organisera ett öppet 

improjam i caféet. 

Mötet godkänner bokningen. Max pratar med Ellen och rasmus för att hamra ut 

detaljer. 

- Doomkväll 

Mötet godkänner bokningen. Vi jobbar vidare hur vi ska finansiera det hela. 

8. Reklam för referensgruppen 

Inga nya deltagare är här så vi skippar punkten. 

9. Bildas punkt 

Alla cirklar för våren är igång och har gått bra, förutom filmcirkeln som gick åt helvete. Ingen 

kom. 

Arbetsrättsdag är på G, början på maj. 

Mötet godkänner arbetsrättsdag 

Scenen ska få sig en genomgång! 

10. Larm och försäkring 

- Problematik om larm och försäkring 

Larmet funkar inte, det går i onödan och kostar alldeles för mycket. 

Styrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till nästa medlemsmöte.  

11. Svenska Settlementförbundet 

Representant berättar lite om settlementförbundets historia 

Kontakta Fyrhuset Värmdö och Lunds ungdoms och hemgård 

Styrelsen får i uppgift att diskutera saken vidare ifall vi ska bli medlem och söka bidrag 

Mötet bordlägger frågan till nästa möte 

12. Praxis för att arbeta som styrelse 

Ellen tar fram ett policydokument under Tindralis översikt som ska beslutas om på nästa 

medlemsmöte. 

13. Nya replokalshyror 

Mötet godkänner ändringar till replokalshyror enligt bilaga 1. 

14. Representanter  till kontaktnätets träff 

Mötet väljer Tindrali, Ellen och Kari till representanter. 

15. Flytta Guitar Hero 



Mötet beslutar att flytta Guitar Hero till pingisrummet. 

16. Medlemskap i Gaffa 

Ellen får i uppgift att ta reda på mer och komma med förslag till nästa möte. 

17. Övrigt 

- Material för arkivering 

Mötet beslutar att Sergej och Finn arbetar mot ett digitalt arkiv 

- Medlemsmöten 

Mötet beslutar att ha medlemsmöten torsdag jämna veckor. Vi ska sätta upp en 

tydlig skylt 

18. Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande                                                                                   Justerare 

 

_________________________________                       ______________________________________ 


