Protokoll från styrelsemöte, Kollektivhus NU
söndag 20 mars 2011
i bogemenskapen Majbacken, Göteborg
Närvarande: Birgitta Nordström, Eva Norrby, Lotta Bystedt, Karin Yttergren-Sahli, Yvonne Segerheden, Anne
Demérus, Nils Assarsson, John Fletcher, Elisabeth Olszon, Dick Urban Vestbro, Elsa Grip (tidigare styrelsen)

1. Formalia

Ansvar

Beslöts att Eva är ordförande, Dick sekreterare samt Lotta och Eva justeringspersoner vid mötet.

2. Utvärdering av årsmötet
Styrelsen ansåg att årsmötet varit mycket konstruktivt och visat på stort engagemang bland medlemmarna. Beslöts uppdra åt Dick och Eva att skriva ut sina anteckningar från diskussionen under punkten Verksamhetsplanen och sända dem till styrelsen inför beslut på nästa styrelsemöte om hur förslagen ska beaktas i den begärda revideringen av planen. Beslöts att tacka Majbacken för utomordentligt
välorganiserat och trevligt värdskap för årsmötet med studiebesök, middag, kulturinslag mm.

3.

Eva

Planering av det kommande årets verksamhet

Beslöts pröva ett möte per Skype tisdag 19/4 kl 19-21 (max) samt att hålla ett fysiskt möte lördag
21/5 i Tre Portar eller Fullersta Backe. Dick kontaktar dessa kollektivhus. Preliminärt avsätts följande
dagar för möten under hösten: lördag 20/8 (ev Skåne), onsdag 12/10 per Skype, lördag 26/11 i Stockholm. John påpekade att få möten utanför Stockholm ger lägre kostnader för resor.

4.

Dick

Dick

Konstituering av styrelsen, firmatecknare

Frågan om suppleanternas roll diskuterades. Beslöts att suppleanterna ska kallas till styrelsemötena
(med rätt till ersättning för resekostnader), att de ska inkluderas i alla samråd per e-post inom styrelsen, men att endast ordinarie ledamöter ska rösta när det blir fråga om röstning. Det ansågs önskvärt
att suppleanternas roll klargörs i stadgarna (en fråga som kan tas upp på nästa årsmöte).
Beslöts utse Elisabeth till förste vice ordförande och Eva till andra vice ordförande. Uppgifter om den
nya styrelsens sammansättning med funktioner bör snarast införas på webbplatsen.
Beslöts att utse den nyvalda kassören Birgitta Nordström (personnummer 531118-4369) till ny firmatecknare utöver tidigare utsedda (John Fletcher och Dick Urban Vestbro), att teckna firma var för sig.
Dick gör ett protokollsutdrag som Birgitta lämnar till banken.
Frågan om adjungeringar diskuterades. Ingela Blomberg har anmält intresse av att fortsätta att vara
adjungerad. Beslöts att ta upp frågan på nästa styrelsemöte samt att Dick, John och Birgitta utreder
frågan möjlighet att bereda utrymme i budgeten för arvodering av en ny webbredaktör som eventuellt
kan adjungeras till styrelsen (se vidare punkt 5c).

Dick
Birgitta
John,
Dick,
Birgitta

5. Ansvar för löpande arbetsuppgifter
a. Ansvar för fansidan på Facebook.
Dick berättade om hur Facebooksidan kommit till och förklarade att han inte hinner med att sköta den
(värva medlemmar, annonsera event, stimulera till diskussion). Beslöts utse Yvonne till ansvarig för
Facebookfunktionen, med Nils som stöd. Beslöts att bjuda in alla 700 prenumeranter på elektroniska
nyhetsbrevet att bli med på Facebook. Detta görs av Yvonne med hjälp av Hans.

Yvonne
Hans

b. Ning-sidan.
Dick är ansvarig administratör för Ning. Han hälsar de nya välkomna och uppmanar dem att kontakta
befintliga föreningar, men hinner inte med mer. Sidan har 148 medlemmar. Vid 150 deltagare kommer vi upp i en högre kostnadsnivå. Styrelsen ansåg att vi inte klarar av att sköta både Facebook och
Ning och att Facebook är viktigare (samt gratis). Beslöts att lägga ner Ning-sidan och att Dick bjuder
in alla Ning-medlemmar att gå med på Facebooksidan istället. Dick informerar Ingrid Eckerman,
Nings-sidans intiativtagare.

c. Ansvar för webbplatsen
Hans har avgått som styrelsens webbansvarige. Tidigare webbredaktör Karin Råghall har sagt att hon
inte kommer att ha tid att sköta detta uppdrag länge till samt att hemsidan bör göras om till annat, mer
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Dick
Dick

lättskött, program. Dick har frågat om Ingrid Sillén mot betalning kan tänka sig att bli webbredaktör.
Beslöts att utse Lotta till styrelsens webbansvarig. Hon kontakta Hans för att veta hur ansvaret skötts
hittills. Frågan om betald webbredaktör tas upp efter det att kostnad och budgetutrymme klarats ut, se
pkt 4 ovan.

Lotta

d. Pressansvarig
Styrelsen har tidigare diskuterat behovet av någon som kan sköta lista över journalister & tidskrifter
med bostadsanknytning, lägga ut material på Newsdesk, göra pressmeddelanden mm. Efter en kort
diskussion beslöts att bordlägga frågan.

e. Utskick av boken Living Together och Gemenskap och samarbete
Eva har hittills skött denna uppgift och är villig att fortsätta. Beslöts att Eva fortsätter med uppgiften.
John meddelade att avtal nu finns med Adlibris om försäljning av båda dessa böcker.

f.

Eva

Elektroniska nyhetsbrev

Uppdraget är att ansvara för innehåll i ett meddelande som går ut 4 gånger eller mer per år till de 700
personer som registrerat intresse på hemsidan. Beslöts att be Yvonne & Nils att i samråd med webbredaktören sköta denna uppgift. Yvonne talar med Hans om hur han arbetat med frågan. Det påpekades att man kan plocka information till nyhetsbrevet från Facebooksidan och styrelseprotokollen.

Yvonne
Nils
Hans

g. Hjälpa till med arkivmaterial
Uppgiften består i att arkivera protokoll, pressklipp och infomaterial samt att gå igenom Dicks omfattande boksamling och söka finna en lösning på frågan var allt detta material ska kunna göras tillgängligt för Kollektivhus NU. Beslöts att Anne och Dick talar om saken.

Anne
Dick

h. Studieresa till kollektivhus i Danmark/Nordeuropa
Elsa förklarade sig villig att arbeta med en studieresa till kollektivhus i Danmark/Nordeuropa efter
sommaren. Resan antas omfatta ca 4 dagar och vara öppen för personer inom och utanför Kollektivhus NU (sannolikt 10-20 personer). Den ska inte belasta Kollektivhus NU:s ekonomi. Beslöts att Elsa
frågar Kerstin Kärnekull, Ingela Blomberg och Inga Alander om de vill delta i planeringen.

i.

Arbete med internationella kontakter

Arbetet omfattar en fortsättning på EU-projektet 'experimentcity', en eventuell fortsättning på detta
EU-projekt (med namnet ’co-housing-cultures’), uppföljning av de förslag som kom fram vid de två
nätverksmötena som hölls i samband med konferensen i maj 2010 samt annat internationellt arbete.
Beslöts att Dick frågar Kerstin Kärnekull, Ingela Blomberg, Erik Berg och kanske ytterligare personer om de är intresserade att ingå i en arbetsgrupp.

j.

Elsa

Dick

Sköta stödmedlemslistan.

Arbetet omfattar uppdatering av stödmedlemslistan, att ta fram e-postadresser till de som saknar
sådana, att bjuda in stödmedlemmarna till Facebook-gruppen, att tigga pengar till föreningens projekt
och förse stödmedlemmarna med information. Beslöts att Karin tar denna uppgift, att John och Dick
överlämnar sina listor till Karin samt att Birgitta förser Karin med uppgift om inbetalningar vartefter
sådana kommer in.

Karin
John
Dick
Birgitta

k. Johns databas
John berättade att han har en databas med uppgifter om medlemmar, ekonomi mm. Beslöts att han
överlämnar den till Birgitta.

John

6. Nya hus, medlemslistan, rundringning
Dick berättade om medlemslistans funktion för de nya medlemmarna. Han hade två dagar tidigare
skickat ut förslag på fördelning av styrelsemedlemmar (= mentorer) på medlemmar i föreningen. Frågan om vad mentorskap innebär diskuterades kort. Beslöts att Dick sänder ut den instruktion som
Hans gjort till alla i den nya styrelsen. Dick berättade att han och Elisabeth kontaktat nästan alla medlemmar inför årsmötet och att det därför inte är bråttom med mentorskap just nu. Beslöts be John
skicka ny lista på vilka som betalt avgift till Dick. Karin och Anne (som bara fått 4 föreningar att
bevaka) erbjöd sig att ta ytterligare något mentoruppdrag. Dick justerar listan.

7.

Presentation de närvarande för varandra

Beslöts att av tidsbrist bordlägga denna fråga.
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8. Fortsättning på Experimentcity, ny EU-ansökan
Dick berättade om läget för det pågående och det tilltänkta nya projektet. Han och Kerstin Kärnekull
reser till Milano för slutförande av pågående projekt kommande vecka. Beslut om det nya projektet
väntas i juni. Då får styrelsen ta ställning till de exakta villkoren för Kollektivhus NU:s medverkan.

9. Marknadsföring av boken Living Together
Boken Living Together finns nu på Adlibris (liksom Gemenskap och samarbete). John berättade att
han inte hunnit med frågan om avtal med Amazon. Beslöts att uppmana John att prioritera denna
uppgift. Living Together har (liksom Gemenskap och samarbete) skickats till Bibliotekstjänst, men vi
vet inte om de recenserats. Beslöts att Elsa kontaktar Bibliotekstjänst för att få reda på saken.

John
Elsa

10. Nyhetsbladet Bo Tillsammans
a)

Nr 18: Eva och Dick ansvarar för detta nummer. En lista finns över artiklar, varav flera är klara.
En rapport från årsmötet bör vara med. Elisabeth överlämnade en CD-skiva med bilder – även
från Vita Hästen, som också ska presenteras i detta nummer. Nr 18 ska komma ut i maj.

b)

c)

Nr 19: Karin erbjöd sig att jobba med detta nummer, gärna i samarbete med någon journalist

Eva
Dick

från Dunderbacken. Beslöts att Dick frågar om någon i Dunderbacken är intresserad. Nr 19 ska
komma ut ca 1 september.

Karin
Dick

Nr 20: Beslöts att Nils ansvarar och att Bertil Egerö tillfrågas om han vill medverka. Nr 20 ska

Nils
Bertil

komma ut i november.

11. Webbplatsen
Frågan har behandlats tidigare, se ovan.

12. Hur kanalisera intresset?
a. Registrering av intresse hos företag med kollektivhus
Eva rapporterade från sin och Gunnels undersökning. Svar har inkommit från nästan alla bostadsföretag. Eva och Gunnel har även börjat kontakta enskilda kollektivhus. Beslöts att de fullföljer undersökningen och skickar resultatet till styrelsen.

b. Intresselistor i kollektivhusen
John berättade att han inte hunnit jobba med uppgiften. Beslöts att Eva och Gunnel tar över arbetet.

Eva
Gunnel
Eva
Gunnel

13. Publicerat, artikelarkivet
Elisabeth överlämnade material till Dick.

14. Övriga frågor
a. Projekt Byälvsvägen i Bagarmossen
Ingela

Ingelas uppdrag kvarstår.

b. Conference on Sustainability Transitions
Bertil

Vi avvaktar rapport från Bertil Egerö.

c. Förslag till publikation på grundval av artiklar i Bo Tillsammans
Bertils förslag under årsmötet diskuterades kort. Beslöts att uppmuntra Bertil att göra ett utkast till
skrift. Styrelsen konstaterade att föreningen knappast kan prioritera tryckning och marknadsföring av
denna skrift förrän vi klarat av att sälja Gemenskap och samarbete, Living Together och kanske även
den planerade presentationen av landets kollektivhus.
Sekreterare

Dick Urban Vestbro

Justeras

Eva Norrby
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Lotta Bystedt

Bertil

