- Mötets öppnande
Sergej öppnar mötet
Närvarande: Runa, Runas chef, alla styrelsemedlemmar förut om Nea.
- Runda
Punkten behandlas
- Ungdomens Hus ger kritik på processen
Den kontinuerliga kontakten som vi blev utlovade på november nämnden har varit mycket
bristfällig. Möten har blivit avbokade och de möten som blivit av har ägnats åt att informera
nya personer i processen snarare än att arbeta vidare.
Vi skulle lägga fram ett gemensamt förslag men processen har känts allt annat än
gemensam, vi upplever att vi inte blir tagna på allvar för att vi är ungdomar
Vi står still I processen efter väldigt lång tid. Det vi säger spelar ändå ingen roll för ni har en
egen uppfattning.
- Tjänstemännens respons
Saker tar tid. Ingen har sagt att de inte tar oss på allvar, tvärtom så har många stor respekt
för oss.
Huset kan inte påverka vad som faktiskt skrivs i förslaget, vi kan bara framföra våra åsikter
och tankar.
Politikerna är upptagna och har inte hur mycket tid som helst att besöka alla verksamheter
de har ansvar över.
- Lägesrapport
Allt behöver effektiviseras. Föreningen har ett högt värde men inte så högt att vi får ökat
ekonomiskt bidrag för att klara en höjd hyra.
Hyran kommer bli högre med ca 2-300% till 2.5-3 miljoner kr per år.
Antingen samnyttjar vi huset eller så flyttar vi till andra lokaler.
300 000-400 000 kr för att göra förarbetet. Nya ritningar, kostnadsberäkningar osv osv
- Styrelsens reaktioner
Varför slösar man massor med pengar på annat? 2 miljoner är ingenting i dessa
sammanhang.
Det viktiga är att behålla egenstyret över hela lokalen så vi kan skapa en trygg och säker
miljö.
Det skadar inte att titta på alternativa lokaler, men vi är oroliga för att det inte finns några
alternativ som ens kommer i närheten av det vi har nu.
- UH Kritik
Vi ska ta upp lägesrapporten till medlemsmötet 2a maj

