Protokoll från Kollektivhus NU:s styrelsemöte söndag
3 februari 2013 i kollektivhuset Lergöken, Södertälje

Närvarande: Ulrika Egerö, Birgitta Nordström (t o m pkt 4g), Lotta Bystedt, Anne Demérus, Eva
Norrby, Niklas Krantz, Karin Yttergren-Sahli, Nils Assarson, Dick Urban Vestbro, Gunnel Torstensson (valberedningen, t o m pkt 4g).
1.

Formalia

Ansvar

Beslöts att Ulrika är ordförande, Dick sekreterare och Eva justerare vid mötet.

2.

Utvärdering av årets arbete

Alla styrelsemedlemmar yttrade sig om det gångna årets arbete. Samstämmighet rådde
om att samarbetet i styrelsen fungerat väl, att närvaron på möten varit god, att föreningen
gjort framsteg och att styrelsen uppfyllt verksamhetsplanen i rimlig omfattning.
Valberedningens sammankallande Gunnel Torstensson ställde frågor som besvarades.
Lotta, Anne och Nils förklarade att de inte kandiderar till kommande års styrelse.

3.

Ekonomiska läget

Birgitta meddelade att det finns 138 000 på plusgirot, varav 68 000 är öronmärkt till projektet CoElderly, samt att föreningen har 66 000 att disponera. Se vidare punkt 4d. Birgitta har kontaktat revisorerna för att gå igenom bokslut och underlag för revision.

4.

Birgitta

Årsmötet 16 mars 2013 i Stolplyckan

a. Program, rundvisning, tider, anmälda
Dick meddelade att 27 personer anmält sig till årsmötet och att två föreningar meddelat
förhinder. Han rapporterade också från samtal med Maud Widar i Stolplyckan. Programmet är i stort sett klart. En ny påminnelse ska sändas ut snart.
b. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen hade cirkulerat i styrelsen. Beslöts att godkänna den med några
små tillägg under EU-projekt och Föreningens ekonomi.
c. Verksamhetsplan, grupparbete
Beslöts att Ulrika skriver ett förslag till plan för 2013-2014 på grundval av föregående års
plan samt skickar ut det för synpunkter och beslut per e-post före 1 mars. Hon och Niklas
gör frågor till gruppdiskussion under varje tema av den föreslagna planen.
d. Budget för 2013
Birgitta redogjorde för det förslag till budget som hon och Dick gjort. Beslöts att godkänna förslaget med tillägg av inkomster och utgifter för seminariet om samarbetsklimat.
Förslaget ska sändas ut tillsammans med övriga handlingar före 16 februari.
e. Valberedningens arbete
Gunnel redogjorde för valberedningens arbete. Flera kandidater finns för kommande styrelse, även från Skåne och Göteborg. Det är önskvärt att det finns ett färdigt förslag för
utskick 15 februari (men man kan sända ut material senare).
f. Middag, talare, kultur
Dick har talat med Stolplyckan, som ordnar förberedelser av middagen. Kollektivhus NU
bör bidra med ca fem frivilliga att hjälpa till med själva matlagningen, disk mm. Anne,
Gunnel och Lotta är frivilliga. Anita Persson har tackat ja till att vara middagstalare.
Beslöts att Nils förbereder sång och talar med Margareta Ossbahr om ev. kulturinslag från
Stolplyckan.
g. Logi, Reseersättning, Försäljning, Övrigt
Nils redogjorde för bokning på vandrarhem (för seminariet 17/3). Beslöts att Nils talar
med Margareta Ossbahr om gästrum i huset och möjlighet att bo hos medlemmar i Stolp1
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lyckan. Till dessa platser har Lisa Moraeus, Anita Persson, Gunnel Torstensson och styrelsen företräde.
Frågan om reseersättning har avgjorts tidigare (<400 per röstberättigad förening).
Beslöts att Eva (med hjälp av Niklas) tar med ett rejält antal Living Together plus Gemenskap och Samarbete. Beslöts be Birgitta ta emot betalning för middag och böcker samt
pricka av deltagare.
Beslöts att fråga om Stolplyckan kan få fram en erfaren mötesordförande och om Elisabeth Olszon kan vara sekreterare.

5.
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Webbplatsen

Dick har sänt ett antal förslag till uppdateringar och ändringar av hemsidan. De flesta har
åtgärdats av Ingrid Sillén. Niklas anser att vi satsar mycket energi på Bo tillsammans för
material som skulle göra större nytta på hemsidan. Beslöts att be Niklas diskutera saken
med Ingrid Sillén och återkomma till styrelsen med ett konkret förslag.

9.

Dick

Elektroniskt nyhetsbrev

Beslöts att Dick snarast gör ett utkast till brev för beslut per e-post i styrelsen. Innehåll:
årsmötet, Malmökonferensen, CoElderly-projektet, behov av medel till webbportal mm.

8.

Styrelsen

Stödmedlemmar

Birgitta hade uppdaterat listan över stödmedlemmar. Beslöts att i nästa elektroniska brev
bjuda in stödmedlemmarna till årsmötet och be om stöd för aktuella utgifter.

7.

Dick

Medlemslistan

På grundval av uppgifter om betalning av medlemsavgift från Birgitta hade Dick uppdaterat medlemslistan. Han föreslog att alla i styrelsen ringer sina föreningar med prioritering av sådana som inte betalt för 2012 eller tidigare, eller inte anmält någon till årsmötet.
Beslöts i enlighet med förslaget. Dick ringer Cigarrlådan och Slånbäret.

6.
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Konferensen om samarbetsklimat

Eva meddelade att 25 personer anmält sig. Alla har inte betalt. Sannolikt tillkommer
ytterligare några så att kvoten fylls. Frågan om dokumentation av konferensen diskuterades. Beslöts att be arbetsgruppen ordna dokumentation i samråd med Lisa Moraeus.
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10. Seminarium i Malmö
Nils berättade att seminariet 19 april i Malmö snart är klart att annonseras. Dick har ersatt
Kerstin Kärnekull som en av talarna. Namn: ”Vi bygger på gemenskap i Malmö”. Konferensen får en egen hemsida som snart är klar: www.byggforgemenskap.com.
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11. Internationellt
a.Berlinmanifest, se bilaga
Styrelsen var osäker på vad Bertils förslag egentligen går ut på. Beslöts att be Bertil klargöra vad han vill att styrelsen ska göra.
b.Nordiskt möte i Oslo 8/12
Dick berättade om mötet i Oslo. Han, Elsa Grip och Bertil Egerö hade talat på mötet. Ett
norskt nätverk ska bildas med Tore Lange som koordinatör. En artikel kommer i nästa
nummer av Bo tillsammans.
c.Sydkoreanska studenter 22-23 januari
Studenterna hade besökt Tullstugan och Färdknäppen. De hade uppdrag från Seoul stad
att göra ett material om bogemenskap i Tyskland, Sverige och UK som underlag för
Seouls beslut om kollektivhus.
d.Cohousingseminarium i Pescara, Italien, 5-7mars 2013
Dick berättade att han övertalats att tala om cohousing i Pescara 6 mars.

12. Nyhetsbladet Bo tillsammans
a)

Nr 25, Karin + Dick, Manusstopp 1/2, Utgivning 15/2
2
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Dick och Karin presenterade innehållet i nr 25. Det är nästan klart. Ingrid Sillén förvarnas
om layout.
b) Nr 26, Manusstopp 1/5, Utgivning 15/5
Dick meddelade att Elisabeth Olszon och Bertil Hagström tackat nej till att vara redaktörer. Beslöts att Dick frågar Annika Almqvist, Anita Persson, Bertil Egerö och Margareta
Ossbahr om de kan tänka sig att vara redaktörer.
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13. Kommande styrelsemöten
Beslöts att ha kvar torsdag 21 februari kl 19-21 för ett eventuellt möte per Skype för den
händelse att motioner inkommer. Beslöts att Dick kallar den nya styrelsen (så snart valberedningen är klar) till lördag 16 mars direkt efter årsmötet. Mötet ska ha en kort dagordning.
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14. Webbportal för lägenhetsbyte i kollektivhus
Niklas har sänt underlag för offert, men ännu inte fått något svar. Beslöts be Niklas
påminna vederbörande. Jennie Axling har mejlat Dick och frågat om uppgiften att jobba
med webbportalen kvarstår. Beslöts att avvakta svar från ansvarig för webbhotellet innan
vi går vidare till Jennie.
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15. Bostadsförmedlingen i Stockholm
Styrelsen diskuterade möjligheten att registrera intresse för kollektivhus på Stockholms
bostadsförmedling, motsvarande funktion i Göteborg och Malmö, samt möjligheten att
påverka situationen. Beslöts att Ulrika talar med Bostadsförmedlingen för att reda ut hur
det fungerar rent praktiskt idag, för att sedan återkomma med förslag till styrelsen.
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16. Två skrifter
Bertil Egerö har gjort ett förslag till skrift (det bästa ur Bo tillsammans), som Dick kommenterat. Ingrid Sillén ska ta fram redigerbara versioner av utvalda artiklar, som Bertil
ska bearbeta till ett förslag som Ingrid sen gör layout på. Skriften ska läggas ut på hemsidan och spridas som pdf.
Elisabeth Olszon har fortfarande bollen för skrift som presenterar landets kollektivhus
med fina bilder och korta texter. Beslöts att överlämna frågan till nya styrelsen.
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17. Övriga frågor
a.Utvärdering av kooperativ hyresrätt
Niklas tog upp frågan om hur kooperativ hyresrätt fungerat för de kollektivhus som har
sådan upplåtelseform, detta med anledning av diskussioner inom Kombo. Beslöts att be
Nils och Niklas ta fram material från de hus som har koop hyresrätt samt fråga folk i Sjöfarten och Dunderbacken om de vill vara med i en utvärdering.
b.Påverkan av politiker
Niklas tog upp frågan om hur man ska påverka politiker och få till stånd en debatt om
alternativa bostadsformer av typ bogemenskap. Beslöts att söka träffa några politiker i
Stockholm med positiv inställning till kollektivhus för att spåna om vad som kan göras.
Vid protokollet

Justeras

Dick Urban Vestbro

Eva Norrby
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Bilaga till punkt 11a
Berlin manifest
Experimentcity Europa har initierats för att
1.
Studera, nätverka, stödja och tillkännage den stora mångfalden av europeiska kollektivhuskulturer, särskilt inom ramen för kommunikativ, processinriktad hållbar urban utveckling.
2.
Stödja initiativ som ökar social inkludering och jämlikhet mellan könen, särskilt vad gäller lägre
inkomstgrupper i kollektivhus-rörelsens projekt.
3.
Uppmuntra bo- och markstrategier såsom tomträttigheter, långsiktiga överenskommelser, för
överkomliga priser och emot gentrifiering och spekulation.
4.

Bistå experimentboende som satsar på miljövänliga tekniker och energieffektivitet.

5.
Erbjuda nya boendealternativ för växande varierande och engagerade urbana
befolkningsgrupper, motverka trender som social isolering och individualism.
6.
Stödja innovativa kollektivhus-projekt som visar på framgångsrika strategier för
självutformning och styrande av boendet, bidragande till urban planering och utveckling.
7.
Arbeta för politiska och sociala styrmekanismer, nödvändiga för att bibehålla kollektivboendeprojekt, inklusive en uppsjö av kooperativa-, ägande- och hyrmodeller.
8.
Stödja nya former av samarbete mellan det civila samhället, myndigheter och näringsliv, för att
effektivisera stödet till det kollektiva boendet.
9.
Förbättra kommunikation och nätverkande på den europeiska nivån genom ett gemensamt
språkbruk och verktyg för ett ständigt utbyte. Överföra erfarenheter och goda exempel mellan
europeiska partners.
10. Utveckla och utbyta strategier för boendexx??, inklusive en online databas, publikationer, mässor
och andra tillställningar.
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