
Föreningen Kulturhuset i Jönköpings styrelsemöte/framtidsmöte 150107 
 
1. Mötets öppnande 
 
2. Mötesfunktionärer 

2.1 Val av mötesordförande – Erik Berglund 
2.2 Val av mötessekreterare – Sara Norman Heckscher 
2.3 Val av justerare tillika rösträknare – Johan Jonsson och Ronja Larsson 
 

3. Hållbar sysselsättning 
Diskussion förs kring projektet, bl.a. angående hur folk ska hållas sysselsatta på ett sätt som känns 
meningsfullt för dem, hur det öppna kontoret ska fungera m.m. Gruppen uppger under mötet att 
planerna kring att göra om kläder från free shopen bara är ett första projekt, de har flera på gång. De 
är även öppna för att diskutera andra projekt som behövs göras i huset. 
 
Frågan uppstår bl.a. kring gruppens hyra för verkstäderna. Diskussion förs efter att gruppen har gått.  
 
Beslutas att AU åläggs att utforma ett utkast på hyreskontrakt och att Sara sköter återkopplingen 
med Simeon J. 
 
4. Fastställande av föredragningslista 
 
5. Nästa möte 
Nästa möte kommer att vara den 8 februari kl. 15.00. 
 
6. Obehöriga 
Diskussion kring obehöriga i huset och hur det påverkar personalens arbetsmiljö.  
 
Beslutas att  
- Sara ska ringa socialtjänsten och fråga om hur deras uppsökande verksamhet fungerar och 
berätta att det är mycket folk som sover över i huset 
- Vi ska ändra öppettiderna på dörrarna till 11-20 på vardagar 
- Vi ska upplysa medlemsföreningarna två veckor innan så de som vill vara i huset på andra tider 
har möjlighet att lösa ut en tagg, samt prata med folk i huset överlag 
- PU ska prata med Leila och Göran och kolla om de vill ha “eskort” under en period 
- Vi ska be Ulf fixa en summer till dörren som piper efter en kvart 
- Erik och Sara ska prata med en person som varit hotfull mot folk i huset 
 
7. Uppföljning av beslutsliggare och delegering av arbetsuppgifter 
Genomgång av uppgifter och utdelegering, se bilaga 1.  
 
8. Personalfri punkt 
Finns inget att behandla på denna punkt. 
 
9. Våra utrymmen och vad som ska göras 
Genomgång av alla utrymmen i huset utom vinden efter praktisk genomgång av dessa utförd av 
Sara och Erik. Utdelning av ansvarsområden, se bilaga 2. Påminns om att det går att vända sig till 
måndagsgruppen för hjälp med ansvarsområdena. Diskussion kring samtliga punkter. 
 
10. Konflikter i huset som kan blossa upp nu när vårt gemensamma hot är besegrat 
Beslutas att det ska sättas upp en skylt med kontaktpersoner för folk som känner sig utsatta på ett 
eller annat sätt i huset, är del i någon personlig konflikt etc. Sara och Kosh väljs till 



kontaktpersoner. 
 
11. Nyfiketgruppen 
Allmän diskussion kring hur Nyfiket ska kunna rulla bättre, framför allt avseende folk- och 
pizzaköket.  
 
Sara tar ansvar för kortavslut varje tisdag och sätter upp sitt nummer vid kassan så att folk kan ringa 
om det är problem med avsluten. 
 
Erik och Sara pratar med folk som kan tänka sig att ta ansvar för en eller annan dag. 
 
12. De sex miljonerna 
Planeringsmöte med Daniel Islann. Styrelsen ska hålla i mötet och Jon skickar ut information. 
Önskemål finns från Kjell och Johan att toaletterna utanför Folkets Bio samt belysningssystemet 
ska vara med i prioriteringsordningen. 
 
13. Övriga projekt 
- 
 
14. Övriga frågor 
En person från ett aktivitetshus i Amsterdam kommer till Jönköping. Ett möte ska styras upp kl. 18 
på torsdag.  
 
Andra kulturhus har frågat om strukturen i vårt hus. Frågan ska tas upp på nästa möte. 
 
Frågan tas upp om vilka lokaler som ska ha tagg i framtiden – svaret är samtliga. Johan tar också 
upp frågan om att alla vanliga lås ska bytas. 
 
15. Mötets avslutande 


