Protokoll från styrelsemöte i Kollektivhus NU
den 19 maj 2012 i kollektivhuset Trädet, Göteborg

Närvarande: Birgitta Nordström, Anne Demérus, Lotta Bystedt, Dick Urban Vestbro, Nils Assarsson,
Karin Yttergren-Sahli, Eva Norrby
Meddelat förhinder: Ulrika Egerö, Niklas Krantz
1.

Formalia

Ansvar

Beslöts: Dick är ordförande, Nils sekreterare, Eva justeringsperson
Beslöts godkänna dagordningen med modifieringar.

2.

Temadagen om kooperativ hyresrätt på Dunderbacken 12 maj
Styrelsen har ännu ingen information om hur temadagen utföll. Beslöts att DUV
inhämtar information från John och Eva U.

3.

DUV

Verksamhetsplanen 2012 – 2013
Nils har gått igenom samtliga tilläggsförslag som kom fram i grupparbetena på årsmötet
och, sorterat in dem i resp. rubrik i verksamhetsplanen och gjort kommentarer till styrelsen. Nils tackas för ett förtjänstfullt arbete. Samtliga tilläggsförslag diskuteras och beslut
fattas om hur de skall ingå i verksamhetsplanen.
Beslut: DUV uppdras att komplettera verksamhetsplanen med dagens beslut om tilläggsförslag från årsmötet och, efter godkännande av övriga styrelsen per e-post, distribuera den slutgiltiga verksamhetsplanen till medlemmarna.

4.

DUV

Seminarier
a) Seminarium för startargrupper
Diskuterades det seminarium för startargrupper som ingår i verksamhetsplanen. En
utvärdering av temadagen om kooperativ hyresrätt behövs som underlag

DUV

Beslut: DUV skriver till de befintliga startargrupperna och frågar om deras intresse
för ett sådant seminarium, om vilket innehåll de önskar och om Göteborg som
lämplig ort. Frågan diskuteras vidare på nästa styrelsemöte
b) Seminarium om problemlösning i kollektivhus
Diskuterades det seminarium om problemlösning i kollektivhus, som ingår i
verksamhetsplanen.
Beslut: En arbetsgrupp bestående av Eva, Lotta och Nils får i uppdrag att komma
med ett förslag till kommande styrelsemöte om utformning och uppläggning av ett
sådant seminarium.

5.

Eva,
Lotta,
Nils

Webbplatsen
a) Principer, ansvar
Lotta ansvarar som tidigare för webbplatsens innehåll med Ingrid Sillén som webbredaktör.

Lotta

b) Engelska delen
Bertil Egerö har föreslagit en utvidgning av den engelska delen och detta är också
genomfört så långt möjligt.

c) Tyska delen
Alltför krävande för att upprätthålla. Beslut: Läggs ner. Lotta kontaktar Ingrid S.
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Lotta

6.

Ekonomi
a) Årsmötet
Birgitta berättar att själva årsmötet gick med överskott men det blev ett underskott
på c:a 1400 kr om man inkluderar reseersättningarna. Om man räknar in bokförsäljning blir det återigen ett överskott.
b) Medlemsinbetalningar
Fortfarande många som inte har betalat. Beslut: Birgitta skickar påminnelser
c)

Birgitta

Momsbefrielse för Bo Tillsammans
Beslut: Birgitta fortsätter att utreda frågan med Skatteverket.

Birgitta

d) Bokförsäljning
Ca 35 böcker utskickade och fakturerade sedan sist.
e)

7.

Ekonomiska läget är gott. På postgiro och i handkassa finns sammanlagt 52 000 kr.

Intresselistor, sammanställning av enkätsvar
Nils har gjort en sammanställning av enkätsvaren från kollektivhusen och bostadsbolagen som är utsänd till styrelsen tillsammans med ett kapitel under rubriken ”Diskussion,
slutsatser”. Nils tackas än en gång för ett förtjänstfullt arbete. Beslut: Rapporten (utom
delen ”Diskussion, slutsatser”) läggs ut på hemsidan. Nils skickar underlag som pdf-fil
till Lotta inklusive en förklarande ingress. Nils gör också en kortversion (600 ord) till Bo
Tillsammans. Styrelsens diskussion om slutsatser av rapporten får av tidsskäl anstå till
ett senare tillfälle.

8.

Bostadsförmedlingen i Stockholm

Niklas

Beslut: Bordläggs

9.

Nils

Webbportal för lägenhetsbyte i kollektivhus
Beslut: Bordläggs

Niklas

10. Nyhetsbladet Bo Tillsammans
a) Nr 23. Redaktörer: Eva och DUV. Manusstopp 20/8, utgivning 1/9
b) Nr 24. Redaktörer Ulrika och Niklas. Utgivning 1/12
c)

Nr 25. Karin redaktör tillsammans med någon. Bertil E. tillfrågas.

Eva och
DUV
Karin

11. Medlemslistan
a) Tyresö kollektivhus beslutat. Beslut nyligen av kommunen efter en motion från
miljöpartiet. Gruppen behöver utvidgas, får annonsera på Kollektivhus NU:s facebook och hemsida.
b)

Rudbeckia i Uppsala på gång, möte den 29/5 där DUV medverkar.

c)

Lidköping. Kommunen har med kollektivhusbygge bland sina prioriteringar.

d) Solna/Sundbyberg. Kvinna hört av sig, vill dra igång startargrupp. Yvonne S. hjälper till. Har lovats annons på facebook och hemsidan.
e)

Kontaktuppgifter, mentorskontakter. Inget att rapportera. Kontaktpersonerna till
de hus som inte betalat medlemsavgift på flera år uppmanas särskilt att ta ny
kontakt.

12. Stödmedlemmar, elektroniskt nyhetsbrev
Listan på stödmedlemmar växer. Birgitta sänder listor på inbetalningar till Dick som
uppdaterar regelbundet.
Vi spånar om innehållet i nästa elektroniska nyhetsbrev. Beslut: DUV skriver och ber
om feed-back från styrelsen.
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Birgitta
DUV
DUV

13. Nya skrifter
a) Elisabeth O. har åtagit sig att försöka få fram en skrift med presentation av samtliga
kollektivhus med fasta underrubriker och bilder. Mathilda Andersson i Trädet hade
anmält sig men sedan kommit fram till att hon inte har tid. Oklart man kan få till
hjälp. En rekommendation från årsmötet: att skriften görs digitalt så att den lätt kan
uppdateras.
b) Bertil E. har åtagit sig att göra tre skrifter med urval av det bästa ur Bo Tillsammans, att publiceras i digital form på hemsidan. Bertil har kommit med förslag till
ett nummer. Dick har lämnat kommentarer. Vi väntar på färdiga förslag.
c)

Elisabeth

Bertil

Kerstin Kärnekull och Ingela Blomberg håller på att göra en bok om hur man startar
gemenskapsboende för seniorer, där kollektivhusen för 40+ kommer att finnas med
som exempel. Den handlar dock inte bara om kollektivhus utan om gemenskapsboende i vidare mening.

14. Internationellt
a) Degrowth conf i Venedig 19 – 23/9. DUV kommer att delta med ett seminarium
om kollektivt boende under rubriken Saving by Sharing
b) Experimentdays, Berlin 15-23/9. Temadagar om hållbar stadsutveckling som
kombineras med möte om Cohousing. Kerstin K. kommer att presentera Färdknäppen. Bertil E. och Elsa G. kommer också att delta (liksom Ingela B).
c)

Photo project, Isabella de Maddalena. Italiensk fotograf vill göra fotoreportage
från svenska kollektivhus. Dick gör program för henne. Kollektivhus NU får några
bilder som tack.

DUV

Kerstin

DUV

d) Cohousing Conference i Oakland, Ca, USA. Ingen svensk deltagare vad vi vet
men boken från internationella konferensen kommer att säljas.
e)

ISCA-konferensen i Findhorn äger rum i juni 2013. Dick har dragit tillbaks sitt
deltagande pga samarbete med israeliska kibbutzrörelser.

f)

Holländskt studiebesök. Holländsk grupp på 21 personer kommer till Stockholm i
slutet av maj. Tas emot av Sjöfarten, Färdknäppen och Tullstugan. Dick och Kerstin
K föreläser för gruppen på KTH.

g) Kinesisk TV har besökt Färdknäppen.
h) Alexandra Horsin, fransk forskare gör en studie av svenska kollektivhus. Dick
hjälper henne med program.
i)

Koreansk studiebesök kommer till hösten.

j)

EU-projekt. Ansökningar inne, ännu inget besked. Diskuteras under
Experimentdays i Berlin.

DUV

k) Studiebesök från Tyskland. Axel Köpsell kommer med 20 personer och besöker
Sjöfarten, Kupan och Färdknäppen29/6-1/7.

15. Kommande styrelsemöten
Bekräftas följande redan beslutade möten. Tisdagen den 19 juni kl. 19-21 per Skype (på
prov). Lördagen den 1 september kl. 13 – 17 i Färdknäppen. Lotta och Anne ansvarar.
Lördag den 17 november kl. 12 – 17 i Blomstret, Gävle. Dick kontaktar Blomstret.

Lotta &
Anne
DUV

16. Almedalen
Beslut: Bordläggs

Elisabeth

17. Studieresa till Hamburg
Beslut: Den uppskjutna studieresan till Hamburg planeras till den 25/10 – 29/10. DUV
frågar Kerstin K. och Elsa G. om medverkan vid planeringen.

DUV

18. Fansidan på Facebook
Beslut: Bordläggs

Ulrika
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19. Publicerat
DUV har fått in en artikel i tidskriften Built Environment och kommer att medverka i ett
temanummer om kollektivhus i den norska tidskriften Pollen.

20. Poolsystemet
Bertil E. har studerat det skriftliga materialet om poolsystemet. Han rekommenderar
ingen åtgärd från Kollektivhus NU. Beslut: Ingen åtgärd

21. Arbetsgrupper föreslagna i verksamhetsplanen
a) Mediagrupp. Svårt att få tag på folk med tid och kompetens. Lotta tar upp frågan
med Ingrid Sillén
b) Forskningsgrupp. DUV har överblick över vilka forskare som intresserat sig för
kollektivhus. Beslut: DUV kontaktar dem för att i första hand uppdatera vad vi vet
om forskningsläget.

Lotta

DUV

22. Avslutning.
Ordföranden avslutar mötet med tack till de medverkande.
Vid protokollet:

Nils Assarson

Justeras:

Dick Urban Vestbro

Eva Norrby

P.S. Stort tack till Trädet för trevligt värdskap. Mathilda visade oss runt och vid fikat kom många av de boende
och berättade om livet på Trädet och inte minst den segslitna konflikten med hyresvärden Poseidon, som vill
höja hyrorna radikalt och ta bort självförvaltningen. Utslag kommer i Hyresnämnden om några veckor och vi
håller tummarna allt vi kan att det går i kollektivhusföreningens favör.
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