
ANTECKNINGAR FRÅN FÖRÄLDRAGRUPPENS MÖTE DEN 
20/2 2019.  

 
Närvarande: David, Emily, Erik, Tina & Tommy.  

 
 

Vi inleder mötet med Eriks dagordning. Erik har ordnat ändringar i stadgarna.  
Vi beslutar att ha styrelsemöte ca 1 gång/månad tills vidare. Nästa möte bokas till den 20/3 
kl.11.00 (datum är ändrat!) 
•Föreningsbidrag kan sökas från den 1:a april.  
 
 
Diskussion inför möte/studiebesök på Tryckeriet/HD-huset: 
 
 
Kl.11.00 -Gruppen diskuterar vad PUFF kan erbjuda allmänheten då föreningarna som figurerar 
på Tryckeriet kommer bidra till Tryckeriets aktiviteter samt försöka locka allmänheten till 
aktiviteterna. 
Vår kontakt på Tryckeriet, Maria Jönsson bad oss punkta upp PUFFs behov samt fundera på om 
vi kan bidra med några aktiviteter. 
Det är avgörande om PUFF tillför huset något då det gäller lokalfrågan.  
 
 
Vad kan PUFF erbjuda allmänheten, vilka aktiviteter kan vi bidra med: 
 
Tema (aktiviteter): 
 

● Öppna möte 
● Föreläsningar (även föreläsningar från SOF) 
● Café  
● Nordisk konferens  
● Då PUFF är den enda stödföreningen av detta slag så är vi unika för de som är i behov av 

vårt stöd.  
 
 
Vilka behov har PUFF: 
 
Lokal: 
 

● Vi behöver ej en stående lokal 
● Vi behöver ett avskilt mötesrum med bord, stolar och gärna möjlighet till konferens 
● Då PUFF är en nystartad förening så vet vi inte riktigt hur våra behov kommer se ut ännu.  
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Gruppen diskuterar frågor som vi bör ställa till Maria Jönsson vid mötet som är bokat samma dag 
kl.13.15 på Tryckeriet.  
 
Frågor om lokalerna på Tryckeriet: 
 

● Vad kostar en lokal? 
● Hur fungerar uthyrningen, finns det schemalagd uthyrning? 
● Har vi möjlighet att hyra en lokal när vi har behov? 
● Finns det större lokal vid exempelvis föreläsningar och konferenser? 

 
Innan vi avslutar mötet för att senare mötas upp vid Tryckeriet lämnar David som förslag att 
kolla upp VOFs lokaler för äldreverksamhet. Dessa bedriver sin verksamhet dagtid men 
lokalerna står tomma under kvällarna.  
 
 

ANTECKNINGAR FRÅN STUDIEBESÖKET PÅ 
HD-HUSET/TRYCKERIET 20/2 2019.  

 
● 1:a plan i huset har sportiga aktiviteter (hoppborg, körbana, pool, utescen, 

m.m).  
● 2:a plan i huset bedriver fritidsgård (många olika aktiviteter som: biljard, 

inomhuscykling, storbilds-tv som används till karaoke och tv-spel, cafe, 
datorer, schack m.m. Finns även ett stort gym (som är under tillverkning) här 
kommer även bedrivas yoga. På 2:a plan hålls event för barn och vuxna, 
bland annat event om tv-spel.  

● 3:e plan är kontorsdelen (ca 4st kontor i olika storlekar).  
 
Exempel på föreningar som ingår i Tryckeriets verksamhet:  
 
-AFI, som har ledarskapsutbildningar för unga (här involveras både 
skola/fritidsgård och närområde)  
 
-Gank Gaming, som håller Lan-event och har spelhappenings (både för barn och 
vuxna). 
 
Text: Emily Ellerström.  
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