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Protokoll från styrelsemöte  

tisdag 19 april 2011 per Skype 
 

 
 

Närvarande: Eva Norrby, Elisabeth Olszon, Birgitta Nordström, Anne Demérus, Lotta Bystedt, Dick Urban 

Vestbro. Meddelat förhinder: Nils Assarsson, Yvonne Segerheden, John Fletcher, Karin Yttergren-Sahli 
 

1. Formalia 

Beslöts att Dick är sekreterare och att Eva justerar protokollet. Beslöts att godkänna den 

föreslagna dagordningen med tillägg av punkter Firmatecknare.  

Ansvar 

Eva 

2. Adjungeringar till styrelsen 

Beslöts att adjungera Ingela Blomberg och Elsa Grip till styrelsen. Elsa ombeds hjälpa Nils 

med mentorskap för kollektivhusen i Skåne och förväntas delta i styrelsemöten endast då 

Nils har förhinder. 

 

Ingela 

Elsa 

3. Rapport från konferens i Milano 

Dick hänvisade till rapporterna i senaste numret av Bo tillsammans och lade till att han vid 

ett annat möte i Milano träffat en representant för Bologna kommun, som avser att bygga 

kollektivhus med statliga pengar. Bologna ska att bjuda in Dick senare under året. Ingela 

har uttryckt intresse att följa med.  

 

 

 

4. Arbete med internationella kontakter 

Dick förklarade att EU-projektet ’experimentcity’ avslutats i och med Milanokonferensen 

och att man nu avvaktar beslut på den nya EU-ansökan ’co-housing-cultures.eu’. Beslöts att 

Dick sänder’experimentcity’-rapporten till Elisabeth och ger den till övriga styrelsemedlem-

mar vid tillfälle. Han har 35 ex och Kerstin Kärnekull minst 10 ex.  

Beslöts att Dick talar med Erik Berg om samarbete kring internationella frågor. 

 

 

 

Dick 

 

Dick 

5. Nya hus, medlemslistan, rundringning 

Enligt beslut på förra styrelsemötet har Dick reviderat listan på mentorer så att de blir jäm-

nare fördelade på styrelsemedlemmarna. Beslöts att godkänna fördelningen av mentorer. En 

förening som tillkommit är Rudbeckia i Uppsala. Beslöts att uppmana mentorerna att ringa 

runt till föreningar till nästa möte, särskilt till de som inte uppdaterat sina uppgifter på länge.  

 

 

Styrelsen 

6. Listan på stödmedlemmar 

Dick har brutit ut listan på stödmedlemmar från den vanliga medlemslistan och väntar på 

besked om vilka som betalat det senaste halvåret. John har ännu inte skickat listan på stöd-

medlemmar till Birgitta och Dick. Beslöts uppmana John att göra detta. Dick vill använda 

listan för att begära pengar till särskilda projekt.  

 

 

John 

Dick 

7. Firmatecknare, överlämnande av kassörsuppdraget 

Birgitta berättade att hon fyllt i och lämnat in alla nödvändiga handlingar till banken för att 

hon ska registreras som firmatecknare. John har ännu inte överlämnat inloggningsuppgifter 

för internetbetalning. Eva och Dick har konstaterat att flera beställare av boken Living To-

gether inte kunnat betala pga oklarhet om IBAN, BIC och Swift. Beslöts att Dick kontaktar 

John angående dessa frågor och att Birgitta, så fort hon har dessa uppgifter, lämnar dem till 

Eva för fakturering till utländska beställare av boken. 

 

 

 

 

Dick 

John 

Birgitta 

8. Nyhetsbladet Bo Tillsammans  

a) Nr 18: Styrelsen uttryckte uppskattning av nr 18 redigerat av Eva och Dick. Numret 

har lagts ut på webbplatsen.  
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b) Nr 19: Dick har frågat folk i Dunderbacken om någon där är intresserad av att redigera 

nr 19 tillsammans med Karin Yttergren-Sahli, men ännu inte fått något svar.  Beslöts 

att Dick ber Karin kontakta Dunderbacken. Utgivning bör ske ca 1 september. Ingela 

har lovat att skriva om Dunderbacken. 

 

Dick 

Karin 

Ingela 

c) Nr 20: Nils Assarsson har åtagit sig att fråga Bertil Egerö om han vill vara medredak-

tör för nr 20. Utgivning är planerad till november. 
Nils 

9. Webbplatsen 

Ingrid Sillén har tagit över jobbet som webbredaktör och lagt in Bo tillsammans nr 18 samt 

protokoll från årsmötet. Lotta ställde frågor om sitt ansvar för webbplatsen och gjorde påpe-

kanden om saker som bör åtgärdas. Beslöts att Lotta kontaktar Ingrid om fördelning av 

ansvar. Saker som är självklara kan Lotta åtgärda på eget initiativ. Styrelsemedlemmar som 

har förslag till åtgärder ska skicka dem till Lotta med kopia till Ingrid & Dick. Beslöts be 

Ingrid revidera styrelsepresentationen med användning av bilderna från BT nr 18.  

 

 

 

Lotta 

Ingrid 

10. Elektroniska nyhetsbrevet 

Ingrid Sillén har nyligen skickat ut en annons för Bo Tillsammans nr 18 till alla 700 prenu-

meranter så nyhetsbrev kan vänta litet till. Beslöts att be Yvonne och Nils göra ett förslag 

till elektroniskt nyhetsbrev med utgivning om några veckor.  

 

Yvonne 

Nils 

11. Fansidan på Facebook 

Yvonne har tagit över ansvaret och börjat lägga ut material. Dick har bidragit med några 

inlägg. 301 personer är nu med (dubbelt så många som Ning-sidan). Styrelsen konstaterade 

att det inte är obligatoriskt för styrelsemedlemmar att vara med på Facebook. De som anmä-

ler sig till Ning hänvisas av Dick till Facebook. 

 

 

 

Yvonne 

Dick 

12. Hur kanalisera intresset?   

a) Intresselistor i kollektivhusen. Uppdraget till John kvarstår John 

b) Registrering av intresse hos företag med kollektivhus. Eva berättade att hon och 

Gunnel fått in svar från alla företag utom två och att de snart har klar en reviderad 

rapport.  Eva skickar ut den till styrelsen så snart den är klar. 

 

Eva 

c) Sammanställning av listor. Dick påpekade att Bertil Egerös motion från 2009 syftade 

till att visa på behovet av bogemenskap i landet och att en sammanställning av listorna 

bör bli ett bra underlag för Kollektivhus NU:s åtgärder. Beslöts att ta upp denna fråga 

på nästa styrelsemöte och att be Dick, Ingela och Eva att kontakta bostadsförmed-

lingen för att följa upp mötet från januari 2010.  

 

 

Dick 

Ingela 

Eva 

d) Förmedling av bostad i kollektiv. Dick tog upp frågan om förmedling av bostad i kol-

lektiv. Han får ganska många frågor till Kollektivhus NU:s funktionsadress och hänvi-

sar dessa till möjligheten att annonsera på webbplatsen.  För mindre kollektiv finns 

länken http://www.alternativ.nu/index.php?board=72.0. Frågan är om denna sida kan 

ersätta annonser på Kollektivhus NU:s hemsida. Beslöts att ha kvar annonsmöjligheten 

på www.kollektivhus.nu och att vid förfrågan hänvisa intresserade till båda sidorna. 

Eva erbjöd sig att hjälpa Dick med svar på sådana förfrågningar.  Beslöts att Lotta 

kontaktar alternativsajten och frågar om möjligheten till samarbete.  

 

 

 

 

Eva 

Dick 

Lotta 

13. Marknadsföring av boken Living Together 

Beslöts be John att påskynda avtal med Amazon och att be Elsa om en rapport från kontakt 

med Bibliotekstjänst.  

 

 

John 

Elsa 

14. Publicerat, artikelarkivet 

Styrelsen konstaterade att allt som publiceras bör om möjligt läggas ut på webbplatsen. Den 

som ser något intressant bör sända det till Ingrid med kopia till Lotta.  

 

15. Arkivfrågor 

Dick berättade att han nu tömmer sitt arkiv på KTH och tar hem material om kollektivhus. 

Beslöts att Dick bjuder Anne på middag i Tullstugan och går igenom materialet.  

 

 

Dick 

Anne 

http://www.alternativ.nu/index.php?board=72.0
http://www.kollektivhus.nu/


 

3 

16. Kommande möten  

Beslöts att stå kvar vid tidigare beslutat möte lördag 21/5 i Stockholm. Dick har kontaktat 

Tre Portar, som lovat återkomma med besked om vi kan vara där. Elisabeth meddelade för-

hinder till detta möte. Beträffande det planerade mötet lördag 20/8 beslöts att Dick kontak-

tar Elsa och Nils om möjligheten att vara i Skåne (Elsa kan INTE hjälpa till den tiden).  

Övriga tider för styrelsemöten är tisdag 14/6 per Skype, onsdag 12/10 per Skype, samt 

lördag 26/11 på ännu icke beslutad plats. Anne och Lotta meddelade förhinder till 14/6. 

 

 

Dick 

Nils 

17. Övriga frågor  

a) Projekt Byälvsvägen i Bagarmossen. Uppdraget till Ingela kvarstår. Ingela 

b) Studieresa till Danmark och andra länder. Uppdraget till Elsa kvarstår. Elsa 

c) Conference on Sustainability Transitions. Bertil tillfrågas om rapport. Bertil 

 

Vid protokollet   Justeras 

                     
Dick Urban Vestbro  Eva Norrby 


