
Husmøte          02.05.2022 

11 deltaker + Goran, Tom, Sebastian (referat) 

Goran ønsker velkommen, gratulerer med overstått 1. Mai og ønsker Id Mubarrak. 

 

Pensjonistkafé  

Tilbakemelding: ønsket flyer og store plakater, deltaker informerer at det er viktig å presisere at
alderspensjonister og uførepensjonister er velkommen, et forslag er også å endre navnet til seniorkafé, neste
pensjonistkafé er 29.5. 

 

Torsdagsåpen kafé 

Tilbakemelding om å stenge tidligere av hensyn til ansatte og frivillige, Goran forklarer at det er to skift og
mange begynner kl. 16, så åpningstiden til kl. 20 passer bra, spesielt mtp noen frivillige som ikke kan være på
huset på dagtid og kan ta en vakt torsdagskvelder  

Noen tilbakemeldinger om at det er kjekt at det er færre på huset, det blir mindre bråk og dermed bedre
muligheter å snakke med hverandre.  

Tilbakemelding om mattilbud: raspeballer falt i smak, viktig med reklamering av spesielle matretter, for
eksempel latinamerikansk mat, italiensk mat, reinsdyr, osv.   noen dager før slik at alle er informert  

 



Sosialpolitisk Café  

Fattigdom på dagsorden, 27.04.22 

Tilbakemelding: viktig arrangement, godt besøkt 

Åpen for forslag om nye tema for sosialpolitisk kafé 

Tilbakemelding: spørsmål på sosialpolitisk kafé skulle samles og sendes videre til politikere for å synliggjøre
situasjonen 

Kort diskusjon om begrepet fattigdom, og ordvalg med fattighus i Oslo og Robin Hood huset i Bergen

Forskningsprosjekt om mediebruk 

UIB, har et forskningsprosjekt handler om hvordan folk som har dårlig råd bruker medier i sin egen hverdag, to
intervjuer på til sammen ca. 1 time, deltaker får gavekort på 500 kr, kontakt via 93007079 eller på e-post:
tona@norceresearch.no. Kontaktperson:Torgeir U. Nærland. Forsker, NORCE Research 

Språkkafé på fredager kl. 12, tilbakemelding at siste kafé var godt besøkt med 6-7- personer 

 

 

 



Kafé 

Tilbakemeldinger at håndtørkepapir blir kastet i toalettet, hygienisk situasjon på toaletter ikke tilfredsstillende 

Ønske om at strengere kontroll mtp at Robin Hood huset er et rusfritt møtested  

Ønske om at frivillige skal være mer hyggelige og imøtekommende med husvenner  

Tilbakemelding at stearinlys og blomsterbuketter skaper koselig atmosfære 

Tilbakemelding at noen frivillige forskjellsbehandler husvenner, Goran tar situasjonen opp på møte med
frivillige  

Ønske om navneskilt skal brukes av alle frivillige i kaféen 

Poser, kofferter og vogn blokkerer sofaen og stoler i kaféen, ønske om krok eller annen form for oppbevaring
under bordet 


