Referat Husmøte: 7. februar, kl. 14
Deltakere: 15 + Marcos og Sebastian (referat)
Koronatiltak
Ikke noe gjesteregistrering lenger, men fortsatt begrenset til 16 gjester på kafeen
Tidsbegrensing for opphold i kafeen blir foreslått, men huset ønsker ikke å innføre tidsreglene
da gjester på kafeen har forskjellige behov, håper at tiltak er snart over og tilbake til vanlig
drift.
Ny medarbeider
Presentasjon Sebastian Ketema-Schwalbach, ansatt som rådgiver og prosjektleder fra
10.01.2022.
Pensjonist kafe
Oppstart forsinket, håper å komme snart tilbake med informasjon om oppstart.
Oppslagstavle
Forslag om å bruke oppslagstavlen som informasjonstilbud der husvenner kan bytte
ting/hjelpe hverandre. Tilbakemelding: Alle er velkomne å bruke oppslagstavlen, men bør
henge opp lappene selv.
Informasjon om Robin Hood huset
Forslag om å gi mer informasjon om Robin Hood huset, funksjon og verdier på husmøtene.
Marcos gir oversikt over husets historie og forteller kort om verdier. Tilbakemelding om at
man kunne ha en kunstutstilling om husets historie og bakgrunn i kaffen.
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Turgruppe
Forslag om turgruppe for voksne organisert av frivillige medarbeidere. Frivillige som ønsker å
bidra f.eks. med å organisere en tur/måned kan ta kontakt med frivillighetskoordinator Goran
frivillighet@robinhoodhuset.no
Kveldsåpen Kafe
Kaffen har utvidet åpningstid på torsdager til kl. 20. Gode tilbakemeldinger. Husvenner er
bedt om å spre informasjonen, gjerne også til personer som ikke har mulighet til å komme til
huset på dagtid. I planen for kveldsåpen kafe ligger det også inne månedlige aktiviteter i
kafeen i form av kulturinnslag (f.eks. februar) eller sosialpolitisk kafe (mars). Forslag om tema
er veldig velkommen!
Episoder i kafeen
Diskusjon om 2 episoder m vold/krangel i kaffen i forrige uke. Tilbakemelding om at ansatte
tar grep og jobber med sakene i bakgrunnen.
Samlinger for frivillige
Forslag om hyppigere samlinger for frivillige med ansatte til stede, rom for utveksling og
forskjellige temaer som verdier, husets bakgrunn, osv.
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