Motion L5 a - byte av föreningslokal
Styrelsen foreslår årsmötet besluta

att - under forutsättning

att

a) ett långsiktigt kontrakt kan tecknas med en fastighetsägare om lokal i Uppsala
med goda lorutsättningar lor förvaring av foreningens materiel och

b) som gärna i öwigt kan ge ett mervärde

till floreningsaktiviteter,

samt

c) givet att den beräknade årskostnaden bedöms rymmas inom budget

-

ge s§,'relsen mandat att under 2013 dek

d) säga upp lokalen i Gävle och dels
e) planera och organisera en

flytt av ft)reningens materiel till

en lokal i uppsala.

Bakgrund
Nästan sedan starten har foreningen forfogat över en egen lokal. En övergiven slöjdlokal vid en gammal skola
var den forsta; en lokal som också fungerade som samlingspunkt for foreningen och där mycket samlingar,
pysselträffar, fester och aktiviteter höIls. Senare fick en gammal kalklada utgöra magasineringslokal. Så
småningom blev lokalen i Brynäs den fasta punkten i tillvaron.

I Brynäslokalen hölls under några år på 2000-talets början regelbundna träffar. De senaste åren har dock lokalen
i princip enbart tjänstgjort som ftirvaringsutrymme. Samtidigt har foreningens bas - som redan på slutet av 1990talet började skifta mot Uppsala-Stockholmsområdet - numera en tydlig tyngdpunkt i Uppsala. Avståndet mellan
huvuddelen av ft)reningens medlemmar och lokalen har blivit en belastning. Materielhanteringen forsvåras och
extra resor for att hämta och lämna utrustning är vanligt forekommande och ft)rdyrande flor arangemang'
Huvudskälet

till

att lokalen inte flyttats tidigare har av många angetts att det skulle vara för svåfi att hitta något

lika billigt i Uppsala.

Nuläge
Styrelsen har genom foreningsmedlemmars goda kontakter lyckats komma i kontakt med en fastighetsägare som
är villig att hyra ut en lokal till ett pris som bedöms rimligt (10.000 kriår). Lokalen är belägen centralt i Uppsala
och ändå avsides (Eklundshof) och har den ftirdelen att den med enkla medel kan utgöra spellokal ftir kortare
inomhusäventyr. Det återstår dock en del frågor att lösa l«ing isolering, uppvärmning, fukt m.m. innan det kan
sägas vara ett fungerande

För styrelsen

alternativ; därav beslutsatsens formulering.
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