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Närvarande: Faadumo, Ilona, Jonas, Carl, Alexandra och Peter. 

 
1. Öppna möte. 
 

2. Mötesfunktionärer 

a. Ordförande, Peter  

b. Sekreterare, Alexandra  

c. Justerare, Faadumo  

 

3. Föregående möte. 

- Vi gick igenom föregående mötesprotokoll, lades till handlingarna.  

  

4. Rapporter. 

a. Styrelsen 

- AU godkände krispaket 1.  

- Styrelsen godkände att PUs förslag om korttidsarbete och kolla med skatteverket om längre 

arbetsgivaravgifter. PU kollar vidare om resursbyte.  

- Styrelsen godkände PUs policy om att de med åsikter ang. personalfrågor hänvisas till deras mail. Efter 

styrelsemöte kommer information till medlemmar via styrelsebeslut/protokoll.  

- Styrelsen godkände krispaket 2, Gul. 

- Styrelsen godkände att använda sig av bufferten, de kan tänka sig att avvara fördelning för de två första 

kvartalen för 2021. I värsta fall hela 2021. EU uppdras att ta fram prognos för detta.  

- Styrelsen godkände att ta fram smittskyddsplaner för huset, personal (PU), Nyfiket (nyfiketgruppen) och 

allmänna huset (Faadumo).  

- Extrainsatta medlemsmötet beslutades hållas digitalt.  

 - Diskussion om detta blev under mötet, Carl reserverade sig från Styrelsens beslut.  

b. AU 

c. Opsam 

- Presenterade bokningar/avbokningar och Loppisen. Se bilagor.  

 - Mötet bad om förklaring på terminologin i papperna. Så det blir tydligare att läsa dom framöver.  

d. EU 

- Jonas informerar om arbetet hittills. Finns grunddata från föregående år, även kostnadsanalys.  

Inget förberett till detta möte. De arbetar vidare på det.  

e. Andra 

- Peter har haft koll på folkhälsomyndigheten, kommunen osv och han rapporterar att inget nytt skett som är 

relevant för oss.  

- Faadumo uppdaterar samma men även förtydligar att vi får ej vara mer än 50 på mötet och att man ska hålla 

digitala möten så mycket som går.  

 

5. Krispaket. 

Tillägg: Krispaket 1, direkt 

- Digitala möten för sektion 1 och 2 

Tillägg: Krispaket 2, Gul 

- Stoppa gratiskaffe 

 

Krispaket 3, Röd 

Triggers: 

- Gråttal 

- Intäktsbortfall 

- Restriktioner från staten som omöjliggör intäkter i 1 månad eller vi vet med oss att det kommer vara i 3 

månader. 

 

Åtgärder: 

- Överväga uppsägning (PU) 

- Möjliggöra spendering av alla budgeterade medel  



- Stanna alla inköp, Stoppa reparationskostnader 

- Säga upp/pausa alla leverantörsavtal 

- Kalla till ett årsmöte för att strukturera om organisationen som leder till att huset överlever.  

- Se över likviderbara resurser som kan få huset att flyta 

 

 

6. Skicka till Styrelsen/AU. 

- Tillägg till Krispaket 1, direkt och Krispaket 2, Gul 

- Krispaket 3, Röd 

- Stoppa trivselbudget till bla styrelsen 

- Skicka alla rapporter och protokoll. 

- :)  

 

7. Nästa möte 

- Måndag 20/4 kl17.00 

 

8. Mötet avslutas. 


