Protkoll från styrelsemöte i Kollektivhus NU 15
mars 2012 i kollektivhuset Trekanten, Liljeholmen,
Stockholm
Närvarande: Niklas Krantz, Birgitta Nordström, Eva Norrby, Anne Demérus, Ulrika Egerö, Nils Assarson,
Karin Yttergren Sahli, Dick Urban Vestbro
Meddelat förhinder: Lotta Bystedt

1. Formalia

Ansvar

Dick Urban valdes till mötesordförande tillika justerare, Niklas till sekreterare och Eva Norrby till
justerare.

Dick, Eva

2. Presentation

Niklas

av de närvarande

De närvarande presenterade sig kort.
3. Konstituering

av styrelsen

a. Vice ordförande
Eva Norrby valdes till vice ordförande.

Eva

b.

Birgitta
Dick

Ev. adjungeringar
Tidigare har Ingela Blomberg och Elsa Grip varit adjungerade, av speciella skäl. Efter diskussion
beslöts att i fortsättningen arbeta med tillfälliga adjungeringar till speciella möten. Beslöts att
Dick kallar Mathilda Nwachukwu Andersson till det möte som ska äga rum i Göteborg (se nedan).

Dick

Firmatecknare
Beslöts att utse Birgitta Nordström och Dick Urban Vestbro att teckna för föreningens firma var för
sig. Birgitta får i uppdrag att registrera detta beslut hos banken.
c.

Fördelning av ansvarsområden
Beslöts att ta frågan om ansvar på de punkter där de hör hemma, se nedan.
d.

Övrigt
Beslöts att inte utse någon speciell sekreterare och att låta ansvar som ordförande och sekreterare
vid styrelsemötena rotera.
Beslöts att Dick gör en lista över styrelsemedlemmarna med telefonnummer, e-postadress och
Skypeadress.
e.

Dick

4. Planering av årets möten
Beslöts ha följande möten: a) Lördag 19 maj i Trädet kl 13-17 med samkväm i Trädet eller
Majbacken på lördagskvällen samt studiebesök den 20 maj på Stacken, Göteborg och Tunnan i
Borås (om möjligt); b) Tisdag 19 juni kl 19-21 per Skype; c) Lördag 1 september i Färdknäppen
kl 13-17; d) Lördag 17 november i Blomstret, Gävle kl 12-17 med möjlighet till samkväm som
slutar i tid för sista tåget till Stockholm. Dick kontaktar Trädet, Stacken, Majbacken, Tunnan och
Blomstret. Anne åtar sig att boka Färdknäppen 1/9.

Dick
Anne

5. E-postpolicy
Dick berättade vilken policy som gällt hittills. Rubriken måste stämma med innehållet så att man
kan klicka bort ett mejl utan att öppna det (när man är stressad). Om man vill skriva om flera frågor ska man skicka separata mejl med egna rubriker. Mejl som är adresserade till styrelsen betyder att svar förväntas medan ”kopia till” betyder att man får mejl för kännedom. När man svarar
ska man inte klicka ”Svara alla” när svaret bara ska gå till avsändaren. När beslut ska fattas per epost ska det stå ”E-POSTBESLUT” i rubriken och ett datum anges innan vilket svar begärs.
Beslöts att godkänna dessa principer.
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Styrelsen

6. Uppföljning av årsmötet 2012
a. Utvärdering av årsmötet
Följande synpunkter framkom i diskussionen:
Årsmötet ansågs allmänt lyckat trots att vi inte hade annonserat allsång, trubadur och fest på ett
särskilt framträdande sätt. Över 65 personer deltog i årsmötet, trots att 16 medlemsföreningar inte
hade skickat några representanter.
Anne fick en orimligt stor arbetsbörda eftersom hon lagade nästan all mat. Ett särskilt tack till
henne framfördes från styrelsen för detta. Beslöts att arbetet vid liknande sammankomster i framtiden skall fördelas mer jämnt.
Verksamhetsplanen kom väl sent för att deltagarna skulle kunna förbereda synpunkter. Gruppdiskussionerna visade att folk ville prata mer med varandra. Vid nästa årsmöte kan man öka tiden för
gruppdiskussioner (kanske på bekostnad av föredraget).
Akustiken i lokalen var inte helt bra. Nästa år bör man ha högtalaranläggning.
Ingvar Jordås var bra mötesordförande, vilket bidrog till god stämning.
De boende i Kupan hjälpte till mycket. De upplevde årsmötet som roligt.

Verksamhetsberättelse på hemsidan
Dick Urban skickar den till Ingrid Sillén för uppladdning på hemsidan.

Dick

Verksamhetsplanen
Dick har fått skriftliga synpunkter från tre grupper. Niklas sände sin grupps synpunkter under styrelsemötet. Ulrika sänder sina så snart hon hinner skriva ut dem. Dick och Nils har gjort ganska
noggranna anteckningar från de muntliga rapporterna. Beslöts att Dick sammanställer en lista
med synpunkter och skickar den till Nils, som strukturerar den efter innehåll samt ger förslag till
åtgärder att behandlas på nästa styrelsemöte. Beslöts att inte lägga ut budgeten på hemsidan (finns
ju med som bilaga till årsmötesprotokollet).

Ulrika
Dick
Nils

b.

c.

Styrelseprotokoll tillgängliga för medlemmarna
Under årsmötet noterades att stadgarna föreskriver att styrelseprotokollen ska vara tillgängliga för
medlemmarna. Beslöts att sända alla protokoll från och med 1 januari 2011 till Ingrid Sillén för
uppladdning under den nya rubriken Styrelseprotokoll. Dick gör detta.
d.

Revisorernas synpunkter
Revisorerna Ingrid Eckerman och Aime Laur hade till styrelsen sänt synpunkter med anledning av
revideringen. Styrelsen gick igenom punkterna och beslöt a) att kräva bättre underlag från alla
som vill ha reseersättning; b) att Birgitta kontaktar Skatteverket angående möjlighet till momsbefrielse för tidskrift; c) att Birgitta upprättar en förteckning över medlemmar med information om
betalning av medlemsavgift, samt d) att inte betrakta det faktum att föreningen gått med förlust
två år i rad som allvarligt med tanke på att mycket pengar ändå finns i kassan.

Dick

e.

Birgitta
Birgitta

7. Medlemslistan, mentorer
Dick hade skickat ut en uppdaterad lista över medlemsföreningarna med kontaktpersoner och med
styrelsens ledamöter fördelade på föreningarna i syfte att fungera som mentorer. Beslöts att godkänna fördelningen och att uppmana styrelsens medlemmar att ringa eller mejla sina föreningar
minst två gånger om året. Uppgift om ny kontaktperson, ordförande, funktionsadress, länk till
hemsida och betalning av medlemsavgift ska meddelas till Dick. Eftersom uppgifterna om betalning av medlemsavgift kan vara osäkra bör man säga ”Enligt våra uppgifter verkar det som om er
förening inte betalt avgifter för …”. Birgitta för den aktuella listan över medlemmar och deras
betalningar (se ovan) och skickar då och då uppgifter om betalning till Dick, som kontinuerligt
uppdaterar listan.
Frågan om rekrytering av mindre kollektiv, kombinerade boende och arbetskollektiv, ekobyar mm
diskuterades kort. Beslöts att fortsätta diskussionen vid nästa styrelsemöte och att Dick bjuder in
Daniel Ruhe till detta möte (i Göteborg). Daniel har en hemsida som heter Kollektivhus och ekobyar i Sverige (http://hem.fyristorg.com/assets/) med bra information som kan användas för värvning av nya medlemmar till Kollektivhus NU.
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Styrelsen

Birgitta
Dick

Dick

8. Studieresa till Hamburg 10-14 maj
Dick och Kerstin Kärnekull har börjat kontakta personer i Hamburg för studiebesök. Dick har en
lista med fem personer som hittills anmält sig. Beslöts att Dick gör en annons till hemsidan och
sänder ut inbjudan till medlemslistan så fort det blir klart om möjlighet till billigt logi och med
programmet i stort.

Dick

9. Webbplatsen
Lotta Bystedt har sagt att hon kan tänka sig att vara ansvarig för webbplatsens innehåll för styrelsens räkning. Beslöts att utse Lotta som ansvarig samt uppdra åt henne att uppdatera informationen om styrelsen med hjälp av fotograf Erik Ehnström, som även har bilder från årsmötet. Beslöts
att Nils sänder länken till det radioprogram som gjorts om kollektivhus i Skåne.
Den styrelsemedlem som upptäcker något som tveklöst ska ändras på hemsidan kan själv mejla
till Ingrid Sillén (med kopia till Lotta). Vid osäkerhet ska mejlet bara gå till Lotta, som avgör
vilken åtgärd som ska ske.

Lotta
Nils

Styrelsen

10. Fansidan på Facebook
Beslöts att Ulrika tar över ansvaret för Facebooksidan. Dick meddelar Wilhelm Caspary (skapare
av fansidan) att lägga in Ulrika och ta bort Yvonne Segerheden. Beslöts uppmana Ulrika att skriva
något om årsmötet och alla att sända bra bilder till Ulrika för uppladdning.

Ulrika
Dick
Styrelsen

11. Ekonomisk rapport
Beslöts att nöja oss med den rapportering som skett under årsmötet samt be Birgitta att göra en
sammanställning över årsmöteskostnaderna, inklusive reseersättning. Beslöts att ta upp frågan om
avskrivningar av osäkra fordringar för bokförsäljning mm i samband med bokslut för 2012.

Birgitta

12. Försäljning och marknadsföring av böcker
Dick rapporterade om ett erbjudande från Cohousing USA om att ha med boken Living Together
(med författarens dedikation) på en auktion i samband med 2012 National Cohousing Conference
i Oakland 13-17 juni. Dick har sänt en sådan bok och förhandlat om möjligheten att skicka en
bunt böcker för försäljning i samband med mötet. Dick fortsätter kontakterna. Beslöts att diskutera frågan om marknadsföring vidare vid nästa möte.

Dick

13. Hur kanalisera intresset?
Registrering av intresse i kollektivhus
Nils berättade att han ska göra en kort version av de inkomna svaren till nästa nummer av Bo Tillsammans. Han har i uppdrag att göra om enkätsvaren till en rapport som kan diskuteras på nästa
styrelsemöte för att därefter läggas ut på hemsidan och fungera som underlag för styrelsens diskussioner om åtgärder för att uppfylla intentionerna i den motion som årsmötet 2009 antog.
a.

Uppvaktning av Bostadsförmedlingen i Stockholm
Eva berättade om sina kontakter med Bostadsförmedlingen i Stockholm. Den ansvarige chefen
Kenneth Rhode har sagt att marknadsavdelningen ska lägga in en länk om kollektivhus. Frågan
om att vara med på den årliga enkäten kvarstår att utreda, liksom frågan om att kunna pricka för
alternativet kollektivhus när man ställer sig i bostadskön. Beslöts att Niklas till nästa möte kollar
vad som faktiskt finns på Bostadsförmedlingens hemsida.

Nils

b.

Webbportal för lägenhetsbyte i kollektivhus
Beslöts att Niklas kontaktar Svante Tidholm angående dennes förslag att inrätta en webbportal för
lägenhetsbyte för att utröna om han (Niklas) kan göra jobbet. .

Niklas

c.

Niklas

14. Nyhetsbladet Bo Tillsammans
a) Nr 22: Elisabeth är ansvarig, utgivning ska ske i april

Elisabeth

b) Nr 23: Beslöts att Dick Urban och Eva ansvarar och att utgivning ska ske ca 1 september
c) Nr 24: Beslöts att be Ulrika och Niklas fundera på deras möjligheter att ansvara för nr 24, för
utgivning ca 1 december.

Eva, Dick
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Ulrika
Niklas

Ansvarig utgivare för Bo Tillsammans
Denna fråga har tagits upp av revisor Ingrid Eckerman. Beslöts att be Birgitta fråga skatteverket
om man kan få momsbefrielse för registrerad tidskrift (Ingrid Silléns arvoden).
d.

Birgitta

15. Två skrifter
Elisabeth och Mathilda jobbar på en skrift med presentationer (på papper) av kollektivhus i Sverige. Beslöts att be om en lägesbeskrivning vid nästa styrelsemöte, inklusive förslag till finansiering.
Bertil Egerö har börjat arbetet med tre skrifter på grundval av det bästa ur Bo Tillsammans, att
läggas ut på hemsidan. Dick har regelbunden kontakt med Bertil om dennes förslag.

Elisabeth
Mathilda

Dick

16. Internationella konferenser
Konferensen i Tours
Bertil och Elsa har nyligen deltagit i denna konferens, en forskarkonferens om Cohousing, där
Bertil presenterade ett paper. Bertil har lämnat konferensmaterial till Dick både digitalt och på
papper. Bertil skriver något till Bo Tillsammans.
a.

Degrowth conferences
Dick meddelade att han inbjudits till en konferens i Barcelona om bostäder och hållbar utveckling
28-30 mars inom ramen för Degrowth-rörelsen, men att inbjudan kom försent för att han skulle
kunna delta. Han berättade att hans förslag till workshop kring temat Saving by Sharing godkänts
under den tredje internationella konferensen om Degrowth i Venedig 19-23 september. Dick ska
rapportera mer om den till styrelsen.

Bertil
Dick

b.

ICSA-konferensen i Findhorn 2013
Full information finns nu om denna konferens anordnad av International Community Studies
Association. Beslöts att Dick sänder ut information till styrelsen.

Dick

c.

Dick

17. Almedalen 2012
Beslöts att be Elisabeth om mer information vid nästa möte.

Elisabeth

18. Stödmedlemmar, elektroniska nyhetsbrevet
Karin fortsätter att söka e-postadresser till de som blivit stödmedlemmar de senaste två åren och
som vi saknar adresser till. Birgitta rapporterar då och då om vilka som betalat avgift och Dick för
in alla uppgifter i listan. Beslöts att Dick formulerar ett utkast till elektroniskt nyhetsbrev och
skickar det för synpunkter från övriga i styrelsen. Brevet ska gå ut både till stödmedlemmar och
till de 800 prenumeranterna på nyhetsbrevet.

Karin
Birgitta
Dick

19. Två EU-projekt
Dick har tidigare sänt ut information om två projekt där Kollektivhus NU ingår i ansökningar till
två olika EU-program. Beslut om anslag beviljas väntas i maj-juni.

20. Publicerat, arkivet
Dick hade av Elisabeth fått artiklar för arkivering. Hans von Zeipel och Kerstin Kärnekull hade
sänt länkar till tre TV-programmen om kollektivhus i TV1 och TV2 (redan sända till Ingrid Sillén). Beslöts att Dick sänder länkarna till styrelsen och att Nils sänder länk till radioprogram om
kollektivhus i Malmö.

21. Poolsystemet

Dick
Nils

Bertil

Beslöts avvakta rapport från Bertil i denna fråga.

22. Övriga frågor
Holländskt studiebesök
Dick berättade om ett besök av konsulten Annelies van der Nagel, som förbereder ett studiebesök
för en holländsk delegation om 20 personer 29-30 maj. Den ska bl a besöka Sjöfarten och äta
middag i Färdknäppen och Tullstugan samt höra föredrag av Dick och Kerstin Kärnekull.
a.
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Forskningsprojekt om att bo kollektivt under andra halvan av livet
Dick berättade om besök av forskarna Eva Sandstedt och Sara Westin vid Institutet för bostadsoch urbanforskning vid Uppsala universitet. De har fått medel för ett projekt om att bo kollektivt
under andra halvan av livet. Forskarna vill ha hjälp av Kollektivhus NU. Dick har gett förslag på
lämpliga kollektivhus att undersöka och lämpliga personer att intervjua.
b.

Motion till HSB Stockholm om den kooperativa värdegrunden i HSB
Dick berättade att han fått en kopia av en motion om denna fråga från stödmedlem Ylva Sandström. Dick håller kontakt med motionsförfattaren.
c.

Vid protokollet

Niklas Krantz

Justeras

Eva Norrby

Dick Urban Vestbro
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Dick

