
Husvenner er hovedsakelig enig med strengere regler, og de føler seg tryggere når alle
følger smitteverntiltakene. Husvenner er glade er vi holdt åpent når andre steder var
stengt i koronaperiode. 
Større pågang på kaféen: Oppdatering om hvilke steder er stengt, og at vi påventer fortsatt
økende pågang i sommerferien. Diskusjon om utfordringer som henger med dette –
varierende tilgjengelighet av matvarer fra Matsentralen, flere porsjoner, flere frivilligere. 
Referat: skal henge på infotavlen og blir lagt ut på nettsider til Stiftelsen. Det er ønskelig å
få tidlig informasjon om husmøter. Bruke lapper, flyers med invitasjon, informasjon og
innspill uken før hvert husmøte. Disse kan med fordel legges ut på bordene i kafeen. 
Lang kø for å hente mat og kaffe. Innspill fra en husvenn at det kan bli en ekstra kø kun for
å få kaffe. 
Telefon og internett: forespørsel om å ha mulighet å ringe fra fast telefon i 3. etg. til
mobilnumre, og ikke bare til faste linjer. Internett er ikke tilgjengelig i kafeen for å skape et
møtested for folk å snakke med hverandre. 
Aktivitetstilbud til seniorer: Diskusjon om utfordringer for seniorer i koronatiden. Det er
mindre fokus på de eldre i mange sammenhenger. RHH skal begynne med pensjonistkafé
når det er mulig igjen. Husvenner skal organisere seg, og komme med en konkret plan for
senioraktiviteter til det neste husmøtet. 

Husmøte 05.07.2021 

Til stede: 8 personer hvorav 2 ansatte (Goran og Lucie) 

 
-> neste side



Planlagte aktiviteter på huset: Filmkveld – vi bør ta imot filmforslag fra husvenner,
planteworkshop på terrasse, etc. 
Ansatte sitter i kafeen: Veldig positive tilbakemelding. Husvenner er glade for å få kontakt
med ansatte.  
Gradvis åpning av PC: Ansatte skal vurdere om det er behov for å utvide PC tilbud eller for
å åpne terrasse for å drikke kaffe/te/vann. 
Konserter på huset i september 14.9. og 16.9. fra Festspillene i Bergen. 
Hva er Robin Hood Huset? Opprinnelig var det privat initiativ for å småbarnsforeldre. Det
har vært arena for sosialaktiviteter og et møtested der brukerne kunne inspireres til å
trekke på hverandres erfaringer og ressurser, og fremme et aktivt sosialpolitisk
engasjement. Senere fikk Huset støttet fra Bergen kommune og får fortsatt finansering for
spesifikke prosjekter for definerte målgrupper. Frivillig innsats spiller en sentral og viktig
rolle, men det er nødvendig med en kjerne av ansatte som kan sikre kontinuitet og
forsvarlig drift. Kanskje kan historien om RHH presenteres på et fremtidig husmøte, av
noen av de som har vært med fra starten av? 


