Protokoll från styrelsemöte lördag 26 november 2011
i Tullstugans kollektivhus, Stockholm

Närvarande: Birgitta Nordström, Yvonne Segerheden, Eva Norrby, Elisabeth Olszon, Anne Demerus, Lotta
Bystedt, Karin Yttergren-Sahli, Dick Urban Vestbro.
Anmält förhinder: Nils Assarson, John Fletcher, Ingela Blomberg, Elsa Grip
1.

Formalia

Ansvar

Beslöts att Elisabeth är ordförande, Dick sekreterare och Eva justeringsperson. Beslöts att fastställa den föreslagna dagordningen.
2.

Rapport från Öppet hus

Dick presenterade sammanställningen av inkomna rapporter från 15 föreningar som haft Öppet
hus. Trots flera påminnelser saknas rapporter från tre hus. Beslöts att lägga ut rapporten på
hemsidan i ofullständigt skick och att även ta med den som bilaga till verksamhetsberättelsen.

3.

Rapport från seminarier

a)

Stockholm 22/10: Färdknäppens seminarium om sociala innovationer för andra
halvan av livet på ABF-huset i Stockholm ansågs lyckat. 40-50 personer deltog.
Särskilt intressant var presentationerna av Britt Östlund och Maria Fälth (kd) från
Upplands-Väsby. Beslöts fråga Färdknäppens ansvariga huruvida en rapport görs
från seminariet och om vi kan lägga ut den på Kollektivhus NU:s hemsida.
Stockholm 19/11: Detta seminarium lockade 65 deltagare. Tre av talarna lämnade
informativa PowerPoint-presentationer. Eva Norrby har skrivit ut lapparna från
fikapausgrupperna. Beslöts att Eva och Lotta sammanställer allt material och sänder det till Dick för slutredigering. De tre PP-dokumenten kan läggas ut som de är
på hemsidan, liksom slutrapporten.
Göteborg 26/11: Se bilaga. Beslöts be arrangörerna skriva en rapport som kan läggas ut på hemsidan. Dick kontaktar Leif Tjernström.
Malmö mars 2012: Nils har sänt rapport om planerna på konferens i Malmö den
12 mars 2012 med en budget på 52.000 kr, se bilaga. Styrelsen uttryckte beundran
över det intressanta programmet. Beslöts att önska arrangörerna lycka till.

b)

c)
d)

4.

Eva

Dick

Dick

Eva. Lotta
Dick
Dick
Nils m fl

Hur kanalisera intresset?
a) Registrering av intresse för kollektivhus

Dick hade missat sitt uppdrag att formulera frågor till kollektivhusen om registrering av intresseanmälningar. Beslöts att uppmana Dick att genomföra uppdraget, dvs formulera frågor för
beslut per e-post av styrelsen samt att sända ut dem till alla kollektivhus.

Dick

b) Uppvaktning av Bostadsförmedlingen i Stockholm
Dick bad att få bli befriad från detta uppdrag eftersom han misskött det. Beslöts att Eva tar över
uppdraget.

Eva

c) Webbportal för lägenhetsbyte i kollektivhus
Beslöts att Dick frågar Alternativ.nu om dess webbportal kan användas även för lägenheter i
kollektivhus. Beslöts att dessutom be alla i styrelsen att försöka hitta någon som kan åta sig att
upprätta en webbportal för registrering av intresse för bostad i kollektivhus i Kollektivhus NU:s
namn. Beslöts att söka bereda utrymme i nästa års budget för upprättande och skötsel av webbportal för lägenhetsbyte i kollektivhus

Dick
Styrelsen
Birgitta

5.

Nyhetsbladet Bo Tillsammans

a)

Nr 20: Styrelsen noterade att nr 20 kommit ut. Beslöts att tacka Nils Assarson och Bertil
Egerö för gott arbete. Karin tog upp en fråga om principer för redigering av artiklar.

Dick

b)

Nr 21: För detta nummer är Lotta och Dick ansvariga. Tre artiklar är redan klara och tre

Lotta,

halvfärdiga. Publicering är planerad till första veckan i februari. Förslag framfördes om att
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c)

BT skulle innehålla annonsering av årsmötet, bra recept på mat i kollektivhus, notis om
sänkning av priset på Living Together samt studiebesöket i Pauvre Honteaux.

Dick

Nr 22: Beslöts utse Elisabeth till ansvarig tillsammans med någon hon hittar i Göteborg.

Elisabeth

Nr 22 ska ges ut i april 2012.

d)

Marknadsföring av Bo Tillsammans: Styrelsen ansåg att BT är värd spridning utanför
Kollektivhus NU. Beslöts att Elisabeth tar fram e-postadresser till bostadsbolagens informationsansvariga och sänder till Dick för grupputskick när nya nummer kommer ut.

6.

Nya hus, medlemslistan

Den uppdaterade listan på medlemmar delades ut. Dick berättade att Svärdet (efter samråd med
Hans von Zeipel) flyttats till Nedlagda kollektivhus, att Lagnö gård är nya medlemmar och att
husen i kv Orion, Fruängen nyligen omvandlats till Föreningen Elsa Beskow (gatans namn) med
ambitioner att få igång kollektivhusgruppen. Han föreslog att Yvonne blir mentor för Lagnö
gård och Eva för Elsa Beskow-föreningen. Elisabeth sa att Boihop Hisingen bör betraktas som
vilande. Beslöts godkänna förslagen och att Elisabeth tar över mentorskap för Tunnan. Beslöts
att Dick sänder ut den uppdaterade listan till styrelsen och att vi ringer runt efter nyår när vi vet
vilka föreningar som inte betalt medlemsavgift (då påminner vi även om årsmötet).

7.

Bitgitta
John
Dick

Dick

Webbplatsen
a)

Aktuella läget för webbplatsen: Lotta förklarade vad hon gjort som hemsidesansvarig och bad om instruktion för hur man gör när man sänder pdf, länkar mm som ska
läggas ut på hemsidan. Beslöts att Lotta vänder sig till andra i styrelsen när hon vill.

b) Uppdatering av länkar till medlemmarnas hemsidor: Dick har gått igenom alla
länkar till medlemmarnas hemsidor (+ fansidor på Facebook) och sänt ut den till medlemmarna för godkännande resp. rättelser. När han fått svar sänder han listan till
webbredaktören.
c)

Lotta

Dick

Ny webbredaktör: Beslöts att Dick frågar Ingrid Sillén om hon kvarstår vid sitt
önskemål att sluta som webbredaktör. Om så är fallet frågar han Jane Morén (tel
0707790001) om hon kan tänka sig att ta över (mot betalning). Beslöts att be Birgitta
ta med 10.000 kr i budgeten för jobbet.

10.

Dick

Ekonomisk rapport

Birgitta berättade att det finns 35.103 kr på kontot och att siffrorna för handkassa inte stämmer,
trots att hon och John gått igenom räkenskaperna. Beslöts att Birgitta rapporterar per mejl om
denna sak till John och att hon dessutom konsulterar revisor Ingrid Eckerman. Beslöts att Dick
pratar med John per telefon för att få ytterligare information. Beslöts att lägga ner frågan om
Mastercard för föreningen då behovet ansågs litet (bara betalning av den engelska boken från
utlandet). Frågan om inrättande av Paypal-konto diskuterades. Det beslöts att inte gå vidare
med den frågan för tillfället. Beslöts att Dick skickar ut påminnelse om betalning av medlemsavgift för 2012 i samma meddelande där kallelse till årsmötet ingår.
9.

styrelsen

Stödmedlemmar, tiggarbrev

Dick sa att han har en lista som sammanfattar Johns och Dicks tidigare listor, men att det fattas
ett antal e-postadresser. Beslöts att Dick sänder listan till Elisabeth, som försöker få fram rätt epostadresser. Beslöts att skicka ut ett kombinerat nyhetsbrev, julbrev och tiggarbrev till stödmedlemmarna. Då ska vi be om pengar till skötsel av hemsidan och av en framtida webbportal.
Dick gör brevet.

8.

Elisabeth
Dick

Dick
Birgitta

Elektroniska nyhetsbrevet

Yvonne förklarade att hon inte har tid med denna fråga före jul. Beslöts att Dick skriver ett brev
med a) förvarning om årsmötet (inklusive vikten av att boka billig biljett på SJ), b) julhälsning,
c) information om nya medlemmar, d) annat av intresse.

Dick

11. Fansidan på Facebook
Yvonne berättade att fansidan fått 490 ”gilla”-tryckningar men att det ännu inte blivit mycket
till informationsutbyte eller debatt. De flesta i styrelsen är inte med på Facebook. Beslöts uppmana valberedningen att försöka hitta en styrelsemedlem för kommande år som är intresserad
av att driva Facebook-sidan. Dick framför detta.
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Dick

12. Studieresa till Hamburg
Dick berättade att han fått veta att det finns 500 kollektivhus i Tyskland varav 35 stycken i
Hamburg. Han föreslår att Kollektivhus NU ordnar en studieresa till Hamburg 20-23 april och
att var och en får ta sig till Hamburg på egen hand så att studiebesöken kan starta fredag förmiddag 20/4 och sluta måndag eftermiddag 23/4. Dick söker hitta någon i Hamburg som kan hjälpa
till med programmet. Vi får undersöka om det är lämpligast att åka kollektivt i Hamburg eller
att hyra en buss. Studieresan ska genomföras enligt självkostnadsprincipen och inte belasta Kollektivhus NU:s budget. Dick frågar Elsa om hon vill hjälpa till.

Dick
Elsa

13. Försäljning och marknadsföring av Living Together
Eva berättade att hon skickat 4-5 buntar med böcker (ca 10 i varje bunt) samt 14 enstaka exemplar. Birgitta berättade att inkomsterna för publikationer uppgick till 16.500 kr. Dick sa att det
förmodligen finns 500 ex kvar i lager. Beslöts att sänka priset på boken till 150 kr (€18, $23)
samt att annonsera detta på hemsidan och i Bo Tillsammans. Dick gör ett nytt blad med de nya
priserna för internationell spridning. Beslöts att låta medlemmar i Kollektivhus NU använda
boken som gåva vid evenemang där någon gör en tjänst åt Kollektivhus NU.

Dick

14. Nya skrifter
a) ”Det bästa ur Bo Tillsammans”. Dick berättade att han frågat om Bertil kvarstår
vid sitt tidigare löfte att göra ett förslag till innehåll i en skrift med artiklar ut Bo
Tillsammans för uppladdning på hemsidan (tryckning om vi har råd). Styrelsen håller
tummarna för att Bertil kan fullfölja uppdraget.
b) Skrift med korta presentationer av kollektivhus: Detta förslag går ut på att göra en
skrift med snygga presentationer av så många kollektivhus som möjligt enligt en modell som använts för seniorboende i Göteborg. Även andra förlagor finns för detta.
Beslöts att uppmuntra Elisabeth att komma med ett förslag, även till finansiär.
c)

Bertil

Elisabeth

Ritningar på kollektivhus. Dick berättade att han skannat ritningar och diabilder i
samband med sin sortering av material om kollektivhus. F.n. finns 85 ritningar över 39
kollektivhus (inkl. perspektiv, situationsplaner mm) . Han berättade att han i övrigt har
721 fotografier och andra bilder på kollektivt boende. Beslöts att Dick kontaktar Kerstin Kärnekull för att samordna arkiv över ritningar och bilder. Huruvida ritningarna
ska sammanställas och göras tillgängliga får diskuteras på ett kommande möte.

Dick
Kerstin K

15. Årsmötet 2012
a)

Plats och tid: Dick meddelade att Kupan i Älvsjö förklarat sig villig att stå som värd
för årsmötet lördag 17 mars 2012. Kupans matsal rymmer 70 personer. Beslöts att
fastställa denna tid och plats.

b) Program utöver själva årsmötet: Beslöts att söka ordna gruppdiskussioner enligt
modellen i Majbacken förra året (snack vid fikabord utan förutbestämda teman).
Beslöts vidare att försöka ordna studiebesök även i kollektivhuset Prästgårdshagen
(fem minuter från Kupan). Beslöts att Dick talar med Kupan om möjligheten att få
hjälp med middag på lördagskvällen, om studiebesöken och om kapacitet för underhållning med egna förmågor.
c)

Kallelse: Beslöts att Dick sänder ut kallelse till årsmötet före jul med information om
tid för motioner och om vikten av att köpa billiga biljetter på SJ i god tid.

d) Verksamhetsberättelse: Beslöts att Dick skriver utkast till verksamhetsberättelse.
Elisabeth föreslog att vi skulle ta med en tabell över alla kollektivhus som styrelsen
besökt de senaste åren. Beslöts be Anne att göra en sådan tabell.
e)

Verksamhetsplan och budget: Beslöts att be Elisabeth & Eva skriva utkast till verksamhetsplan för kommande år. Beslöts att be Birgitta & Dick gör förslag till budget.

f)

Påminnelse till valberedning och revisor: Beslöts att Dick påminner valberedningen och revisorerna om deras uppdrag samt inbjuder valberedningen till nästa styrelsemöte (21 januari).

g) Reseersättning: Beslöts att be Birgitta kolla om det finns utrymme i budgeten för
reseersättning i samband med årsmötet. (max 16 föreningar utanför Stockholm, ev.
färre än 10. Om alla beställer SJ:s billiga resa à 2x95 kr blir det 2000 kr för 10 pers).
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Dick

Dick
Dick
Anne
Elisabeth
Eva
Birgitta
Dick
Dick
Birgitta

16. Degrowth conference i Venedig, sept 2012
Dick berättade att han lämnat in en ansökan om att få ordna en workshop om kollektivboende
vid denna konferens på temat Save by sharing (en uppföljning av tidigare konferenser i Barcelona, Stockholm, Berlin och Milano). Dick återkommer med information om ansökan beviljas.

Dick

17. Almedalen 2012
Beslöts att Elisabeth kontaktar organisationer med intresse för bostadsfrågor som tänker delta i
Almedalen i juni 2012 för samarbete med Kollektivhus NU (på deras bekostnad).

18. Poolsystemet
Beslöts att Dick frågar Bertil om han vill sätta sig in i frågan och komma med förslag.

Elisabeth

Dick,
Bertil

19. Publicerat
Elisabeth lämnade pressklipp mm till Dick för arkivering. Elisabeth rapporterade från händelser
i Göteborg som uppmärksammats i media. Beslöts att be Anne att ta med även studiebesök i
den tabell hon gör över de kollektivhus som styrelsen besökt för möten. Se punkt 15e.

Anne

20. Arkivet
Dick berättade att Anne hjälpt honom att ordna upp pärmar med dokument och pressklipp. Dick
tar hem alltmer material från KTH.

Dick

21. Kommande möten
Beslöts bekräfta tidigare beslut om styrelsemöte lördag 21/1 2012 kl 13-17 i Stockholm. Beslöts att tillfråga Hässelby familjehotell om vi kan vara där.

Dick

22. Övriga frågor
a)

Falu kollektivhusförening, hjälp med betalning av arvode: Dick berättade om Elisabeth Holms fråga huruvida Kollektivhus NU kan stå som arbetsgivare om Föreningen för
kollektivhus vill använda sitt bidrag från Falu kommun på 50.000 för att arvodera en person att driva frågan om kollektivhus i Falun. Beslöts att Dick rekommenderar Elisabeth H
att kontakta www.coompanion.se eller be kommunen betala direkt.

b)

Ansökan till delegationen för hållbara städer. Dick hänvisade till utbyte per e-post
kring möjligheterna att söka medel från Delegationen för ett projekt kring temat Spara
genom att dela på saker i kollektivhus. För att söka måste en intressent skjuta till 2/3 av
den budgeterade kostnaden och ha för avsikt att genomföra ett projekt som man gjort en
förstudie kring. Projektet kan ev. genomföras utan andra insatser än Kollektivhus NU:s
frivilliga arbete. Styrelsen beslöt att ställa sig positiv till idén och be Dick fråga Elsa om
hon vill jobba vidare med frågan när hon har tid.

c)

Dick

Dick
Elsa

Tävling om storköksrecept: Dick hänvisade till Wilhelm Casparys förslag att Kollektivhus NU ordnar en tävling om bästa recept för mat i kollektivhus. Beslöts att Dick ber Wilhelm skriva några rader om saken i bo Tillsammans.

Vid datorn

Justeras

Dick Urban Vestbro

Eva Norrby
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Bilaga pkt 3c
Min lägenhet – vårt boende – En konferens om gemenskapsboende i Göteborg
Tid: 26 november 2011 kl 10–16
Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg
Kostnad: 200 kr per person (lunch och fika ingår)
Arrangörer: Familjebostäder och föreningen UNDERSAMMATAK
Ur programmet:
• Peter Lundstedt, Familjebostäder om uppdraget att bygga gemenskapsboenden.
• Pär Olofsson, Companion om kooperativ hyresrätt
• Kerstin Kärnekull om gemenskapsboende

Bilaga pkt 3d
Malmökonferens Bygg för gemenskap 12 mars 2012
Syfte och målsättning
Konferensen syftar till att informera om och väcka intresse för nya former för gemenskapsboende. En
boendeform som eftersträvar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och som möter ett växande behov av
gemenskap, trygghet och miljövänligt boende. Konferensen riktar sig i första hand till en intresserad allmänhet
men också till bostadsföretag och politiker. Den förväntas med konkreta exempel tydliggöra idéerna bakom
gemenskapsboende och hur sådana kan utformas. Den vill vidga perspektiven på vad som är möjligt och
önskvärt i svensk bostadsproduktion.

Preliminärt program
Kl 13.00 Välkommen och inledning av arrangörerna
Kl. 13.15 Kerstin Kärnekull, arkitekt och pionjär i den svenska kollektivhusrörelsen talar
om Gemenskapsboende och hållbarhet – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
Kl. 13.40 Anders Emilsson, forskare på Malmö Högskola talar om begrepp som
”samarbetskonsumtion” (Collaborative consumption).
Kl. 13.30 Oksana Mont, professor i Hållbar konsumtion och produktion vid Lunds
Universitet talar om hållbart boende och livsstilar
Kl. 14.00 Bensträckare
Kl. 14.10 Lasse Berg, vetenskapsjournalist presenterar sin syn på samarbete och
gemenskap som en grundläggande del av den mänskliga naturen
Kl. 14.45 Fikapaus
Kl. 15.15 Malmö Kommunala Bostadsföretag, MKB, berättar om sina visioner om att
bygga för gemenskap
Kl. 15.30 Presentation av Malmös båda kollektivhusprojekt, BoAktiv Landgången
(färdigt 2008) och Kollektivhus i Malmö (byggstart 2012).
Kl. 15.50 Bertil Egerö: Kort översikt av gemenskapsboende i övriga Sverige och
utomlands
Kl. 16.00 Paneldebatt om gemenskapsboende i framtiden med deltagande av brukare,
idégivare, bostadsföretag och politiker.
Kl. 16.45 Avslutning
Kl. 17.00 Mingel med förfriskningar
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