
EUDUKPG- 20-05-04 
 

Närvarande: AL, AH, EI, PO, SD 

1. Öppna möte 
 

2. Mötesfunktionärer 

Ordförande: Peter 
Sekreterare: Ilona  
Justerare: Sebastian  
 

3. Föregående möte 
- Föregående mötesprotokoll finns tillgängligt på Trello.  

- Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

- Protokoll från mötet 20 april saknas fortfarande. Alexandra fortsätter leta. 

  

4. Rapporter 

a. Styrelsen – ingen ny information. 

b. AU – ingen ny information. 

c. Opsam 
- Avbokningar för juni har skett. En omflyttning har även skett, bilaga bifogas genom Trello.  

Det mesta bokningarna som kommer in verkar ske i augusti.  
d. EU  

- Prognosrapporter bifogas genom Trello.  

e. Andra 

Fortsatt inga nya direktiv som påverkar oss i nuläget. Smittspridningen ser mer och mer positiv ut, r-

talet är negativt. 

Fastighetsgruppen ska träffa Folkets Bio angående renovering av Teaterbion under nedstängningen. 

 

5. Övriga mötesfrågor 

5.1 Fortsätta med den kontinuerliga verksamheten i huset 

 Kontaktpersonerna i Styrelsen gentemot de olika delarna i huset skulle kunna kontakta 

dem och se vad de kan göra för att underlätta att verksamheten fortsätter under kris-tider.  

 Förslag om att fixa till anslagstavlan utanför kontoret för att spegla aktiviteter i huset. 

Samt att lägga upp information på nätet så att den är tillgänglig för alla som stannar hemma.  

 Ett uppdrag till informationsgruppen skickas via mejl om att skapa en layout för 

anslagstavlan utanför kontoret.  

5.2 Frekvensen på EUDUKPG 

 Förslaget är att dra ner frekvensen på mötena till en gång i månaden. Mötena skulle i så 

fall ske den tredje veckan i månaden, efter det att styrelsemötet har skett. Alla i gruppen skulle i så fall 

ha sammankallande rätt i händelsen att det behövs.  

Beslut: Att bordlägga frågan till nästa möte.  

 

 

6. Krispaket 

Krispaket 1, direkt 
Krispaket 2, Gul 

Krispaket 3, Röd 

- Det har skett ändringar i krispaketen. Bilaga med krispaketen finns bifogade på Trello. 

- Mötet går igenom krispaketen 

 - Krispaket direkt: SD tilldelas att kolla upp huruvida alla avtalen har setts över.  

 - Krispaket gul: Förtydlingar sker i paketet för gult kort.  



 - IE tilldelas att uppdatera EUDUKPG huruvida hon i samarbete med RO hittar en bra 

form för informationsmöte gentemot sektion 1. 

 - PO tilldelas att snygga till dokumentet med krispaketen samt att tillägga 

förberedelserubriker. Satsar på att ha detta klart inför AU mötet den 7/5-20 men har i värsta fall klart 

detta till styrelsemötet 14/5-20.  

 - IE tilldelas att fråga EU huruvida gråttal och bortfall har fastställts.  

 

 

7. Skicka till Styrelsen/AU 

Rapporter vidarebefordras till AU 
Att bestämma funktionärer som har ansvar för att hålla koll på vissa aspekter av krispaketen.  

Förslag om att ändra anslagstavlan utanför kontoret, se punkt. 5.1. (önskemål att ge Faadumo 

befogenhet att fatta beslut angående förslaget framöver så att det inte behövs ett styrelsemöte för 

förändringar.)  
 

8. Nästa möte 

Normaltid: 17.00. 11 maj 2020.  

 

9. Mötet avslutas 
 


