Möte 20-04-06
Mötesordförande: JJ
Mötessekreterare: IE
Justerare: SD
Närvarande: JJ, IE, SD, AL, PO, JA, AH, CD, RO, JB
Förslag från SD
-

Uppdatering på krisläget
o Nya restriktioner, eller förändring kring nuvarande (påbud och rekommendationer
från offentliga myndigheter)
▪ Från regeringen eller andra myndigheter (ex. folkhälsomyndigheten)
▪ Restriktionsmässigt har det inte hänt någonting, uppdateringar av a-kassa
har det inte heller hänt mycket inom, (RO)
▪ Reserekommendation har förlängts (utrikes), folkhälsomyndigheten har gått
ut med rekommendationer kring att förbudet med folksamlingar över 50
människor ska gälla alla typer av verksamheter, regeringen har tagit fram
förslag att utöka sina befogenheter att införa restriktioner på liknande (SD)
▪ Förvärrande av situationen, gått ut med hårdare rekommendationer men
inga krav, vi kör en annan metod än dem gör internationellt (sverige), vi
lyssnar på våra experter och kör ”softare”, stockholmsituationen kommer
antagligen (ryktesväg) att kulminera inom 3 veckor och då kommer vi om 4
veckor (JJ)
▪ På gång med ett förslag med att kommunen ska införa köpstopp och
anställningsstopp
o Bokningsläget just nu
▪ Har det kommit in några nya
▪ Även förslag på mall på blankett från SD, denna mall är för att vi ska hålla oss
uppdaterade på vilka bokningar som finns och vilka som bokas/avbokas, så
att vi kan se hur mycket vi vinner/förlorar, detta för att kunna se hur
intäkterna ser ut framöver
• Förslag på förbättringar på blanketten:
o Förväntade inkomster max/min
o Veckobasis
o Visningar/uppvisade intressen
▪ Vi har inga loppmarknader inplanerade/bokade
▪ Opsam har tagit fram resultatrapporter för förlorade inkomster, där vi ser
hur mycket som vi har förlorat på avbokningar samt vad vi får i
avbokningsavgift (bifogad fil)
• Har även ringt runt och kollat huruvida vi får in feriepraktikanter
• Som det ser ut nu kommer vi gå 60% i förlust jämfört med
föregående år
o Nytt från kommunen
▪ Om det har kommit på nya förslag för pengar man kan söka osv.
▪ Möjligheter och erbjudanden som kommer specifikt från kommunen
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Styrelsen ska ha möte med kommunen efter konstituerande möte som sker
samma vecka som detta möte
▪ Styrelsen har även bett om att få information direkt från dem angående
Covid-19.
▪ Ett förslag att sammanställa information så att man kan se restriktioner och
erbjudande tydligt och arbeta utifrån dem.
o Kostnadsanalys
▪ Hur våra kostnader förändras och hur de ser ut i dagsläget
▪ SD har sammanställt en kostnadsanalys
• Tagit fram ett Excel dokument där resultaträkning med alla konton
finns med. Alla kostnader som finns delat på 12 för att få fram
kostnader per månad. Inkluderar kolumn för eventuell åtgärd,
beräknad besparing, tid innan effekt. Bifogad bilaga.
▪ Styrelsen har efterfrågat tekniska kontoret om att få hjälp med hyran för
byggnaden
Rapporter
o Måste ta fram en lista på avtal, uppsägningstider, och kostnader
o Löpande kostnader, RO, inte klart än, presenteras på nästa möte
o Intäktsanalys, presenteras av AL, bifogas som bilaga
Diskutera slutprodukt/utformning av slutplan
o Mötet går med på att skapa ett dokument med en utformad plan där det blir tydligt
när och hur dem paketen som föreslagits ska sättas in. En guide för liknande
situationer i framtiden.
o Ett levande dokument som uppdateras allt utefter som.
Vad är husets bästa
o Att överleva, att behålla den personal som vi har då världen återgår, att få en rimlig
fördelning till verksamheten nästa år. Att överleva och få en rimlig fördelning.
o Husets bästa kan lika gärna vara att inte göra någonting, vi vet inte än.
o Denna gruppen föreslår åtgärder till styrelsen, den tar inte beslut, därför är vi en
rapporteringsgrupp
o Det är inte så panikslaget, huset kommer kunna överleva till årsskiftet, detta skulle
dock innebära att vi bränner alla våra resurser vilket ej är att rekommendera
o Hur lång tid är en acceptabel återfinansierings-period
o Januari och februari såg väldigt bra ut, mars har också sett bra ut trots allt som pågår,
och därför har vi inte tekniskt sett gått minus sedan den 9e mars
o En rädsla att gamla mardrömmar återuppstår
o Förslag att skicka vidare till styrelsen: hur mycket pengar är vi villiga att förlora ur
bufferten.
▪ Mötet röstar för att skicka vidare denna frågan till styrelsen.
Burn-rate
o Förslag: läggas till under kostnadsanalys
▪ Mötet röstar för
o Att man kollar hur mycket som vi förlorar varje vecka, hur mycket vi bränner i
minskade intäkter/intäktsförlust. Detta i jämförelse med förra året.
o Förslag: CD framställer burn-rate variabeln i samarbete med intresserade
▪ Mötet röstar för
Krispaket: gult kort!
o Omvärldsanalys (FAM)
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Kommunkontakt (RO/styrelsen)
Ekonomi-analys (EU)
Personal (PU)
Gå vidare till köpstopp på f-budgetar osv.
Resursutbyte( PU)
▪ Sänka tjänstegrader (%?)
o Facilitera för hyreseftergifter
o Jaga stödmedlemmar och donationer
o Skapande av volontärgrupp
o Triggers
▪ Saker som omöjliggör intäkter
▪ Bokningsdata juli
▪ Bokningsdata augusti enligt juli
▪ Gråttal
▪ Intäktsbortfall (?buffert)
o Ska detta skickas till styrelsen? Skickas vidare av IE
▪ Mötet röstar för
Krispaket: rött kort!
Krispaket: struts
Nästa möte:
o Måndag 13 april kl.17.00, sammanträdesrummet
Mötets avslutande

