Protokoll från styrelsemöte i Kollektivhus NU
den 14 september 2013 i kollektivhuset
Vildsvinet, Örebro

Närvarande: Bertil Egerö, Ulrika Egerö, Karin Sahli, Inga Alander, Eva Norrby, Anita Persson, Niklas
Krantz, Birgitta Nordström, Dick Urban Vestbro.
Ansvar

1. Formalia
Beslöts att Bertil är ordförande, Niklas sekreterare och Dick Urban justerare för mötet.
Beslöts att godkänna dagordningen med Bertils förslag till prioriteringar.

2. Principdiskussioner
Tre förslag till ämnen för diskussion fanns. Beslöts att diskutera temat förhållningssätt
till andra former av än BIG-modellen (förslag från Bertil). Av diskussionen framkom att
vi ska fortsätta att fokusera på kollektivhus, men göra ett nytt utskick till ekobyarna.
Ulrika åtar sig att göra det, enligt Dicks lista.
Övriga föreslagna teman får vi diskutera vid något kommande möte. De är a) skillnaden
mellan de skandinaviska länderna (uppsats av Bertil), b) Hur nå ut till yngre hushåll och
c) Hur nå beslutsfattare?
3. Uppvaktning av jämställdhetsministern
Anita har kontaktat departementet och fått besked hur man begär företräde. Hon har råtts
att återkomma 1 oktober. Frågan är vilka krav man kan framföra, åtgärder som staten
kan vidta. Dick berättade att han hjälpt Vänsterpartiet med en motion i vilken förslag
finns att Boverket ska göra översikter över vad man vet om kollektivhusens möjligheter
att främja jämställdhet mm; att utreda frågan om statligt stöd till bogemenskap som ett
instrument att främja integration av utsatta grupper, att särskilda medel anslås till forskning om kollektivhus och att utreda frågan om stöd till byggemenskaper. Beslöts att
Anita begär en tid för uppvaktning och kallar Niklas, Eva och Dick till möte för diskussion om vad som ska framföras.
4. Öppet hus 5-6 oktober
Inga berättade att 12 kollektivhus har svarat att de ska ha Öppet hus, varav 4 ska ha en
annan dag än 5-6 oktober. Tre har anmält att de inte ska ha något öppet hus i år. Beslöts
att Dick skickar ut ytterligare en påminnelse och att Inga gör en tabell att läggas ut på
hemsidan ca tio dagar före 5 oktober. Beslöts att Anita frågar Ingrid Sillén om hon kan
hjälpa till att få in notiser i Stockholmstidningar. Beslöts uppmana kollektivhusen att
annonsera i lokaltidningarna och sätta upp lappar i närområdet. Beslöts att Niklas skriver
ett pressmeddelande och skickar ut det.
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5. Politikermöte 10 oktober i Stockholm
Niklas berättade om detta planerade möte, ordnat av Kombo, Hållkollbo, Framtiden och
Kollektivhus NU. Tre politiker har tackat ja, men fortfarande fattas politiker från det
borgerliga blocket. Dick och Mette Kjörstad ska vara talare. Beslöts att Eva tar hand om
bokbord (Niklas transporterar). Eventuellt görs filminspelning.
6.

CoElderly-projektet

Dick berättade om bakgrund och aktuellt läge för CoElderly-projektet, som handlar om
utbildning för självförvaltning av kollektivt boende för äldre med allvarliga funktionsnedsättningar. Första rapporten (översikt om äldreboende) är klar. Dick, Kerstin Kärnekull och Ingela Blomberg arbetar med rapport 2 (goda exempel) och 3 (om vilken typ av
utbildning som behövs för att utveckla denna typ av boende).
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Ett extra möte planeras i Turin i november. Kollektivhus NU kan sända en person utöver
Ingela Blomberg. Beslöts tillfråga Eva i första hand. Inga Alander anmälde intresse (Eva
har sedermera tackat nej).
Kollektivhus NU ska stå som värd för ett möte 18-19 februari 2014 (med en extra dag
för studiebesök 20/2). Dick, Ingela och Kerstin Kärnekull organiserar, men hjälp behövs
även från andra. Sjöfarten och Färdknäppen är tillfrågade om möteslokal och middag 18
och 19/2.
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7. Hemsidan
Synpunkter om delvis ny layout hade inkommit från Birgit Assarson. Beslöts att inte för
tillfället ändra layouten. I diskussion framfördes följande förslag:
- Inbjudan till Malmökonferensansen ska bort.
- Bo tillsammans nr 27 ska finnas med i listan över BT.
- Några startargrupper fattas i listan över Medlemmar. Dick sänder aktuella uppgifter till
Niklas.
- Nya kartan över kollektivhus i Sverige ska läggas in, högst upp under Medlemmar.
Niklas ber Ingrid Sillén om färdig karta.
- Aktiviteter ska uppdateras för 2013. Dick sänder årsmötes- och styrelseprotokoll
- Bertil väljer ut forskningsrapporter som är värda att publiceras under Läsvärt och
sänder dem till Niklas. Alla bör ha en kort presentation.
Hela styrelsen får i uppdrag att skicka synpunkter och rättningsförslag till Niklas.
På nästa möte ska styrelsen göra en genomgång av hemsidan.
Willhelm Caspary, Stolplyckan ska tillfrågas om han kan ge synpunkter. Dick kontaktar
honom.
Styrelsen noterade de sifferuppgifter som framkommit om vår hemsida, t ex att vi har
3194 besökare per månad. Det är vi nöjda med.
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8. Mediakontakter
Anita meddelade att hon har en lista för utskick, men att den fortfarande är ganska
Stockholmsorienterad. Hon har skickat ut Bo tillsammans nr 27 till listan. Beslöts att
uppmana styrelseledamöterna att tipsa Anita om intresserade journalister. Dick tar med
en uppmaning i nästa utskick till medlemmarna. Bertil åtar sig Skånes, Inga Göteborgstidningarna, Karin Örebro. Namnen ska sändas till Anita senast 1/10.
9.
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Forskningsfrågor

Beslöts att bordlägga denna fråga. Dick skickar ut underlag före nästa möte.
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10. Nyhetsbladet Bo tillsammans
Nr 27: Detta nr (gjort av Dick och Eva) är utskickat. Styrelsen tackar för ett utmärkt
nummer.
Nr 28. Red: Ulrika & Inga. Manusstopp 25 november, utgivning 15 december.

Ulrika, Inga

Nr 29: Red: Dick frågar Annika Almqvist, Nils Assarsson, Kerstin Kärnekull om de kan
ställa upp. Utgivning: efter årsmötet.
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Numrering, ansvarig utgivare, spridning
Beslöts att stå fast vid tidigare beslut, dvs att årtal läggs till den löpande numreringen.
Beslöts att Ulrika skickar Bo tillsammans till bostadsföretagen efter den lista som Elisabeth Olszon gjort. Det konstaterades att vi måste komma ut med 4 nummer per år, dels
för att uppfylla kriterium för momsbefrielse, dels för att verksamhetsplanen säger detta.
Ingrid Sillén fakturerar numera utan moms.

11. Medlemslistan
Dick hade skickat ut en lista på försumliga medlemmar före mötet, med uppdrag till styrelsemedlemmar att prioritera kontakt med dessa. Tre föreningar ska varnas för uteslutning då de inte betalat på flera år. Birgitta meddelade att Vildsvinet och Kupan har betalat efter påstötning. Dick rapporterade att personer från Elsa Beskow hört av sig och sagt
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att de försöker återuppliva några av de 7 husen i Fruängen, Stockholm. Dick ska kontakta dom igen, liksom Slånbäret i Växjö. Färdknäppen och Kupan har bytt ordföranden.
12.

Dick

Ekonomisk rapport

Birgitta rapporerade att tillgångarna är 117 660 kronor, varav 48 000 är bundet till CoElderly-projektet. Det innebär att vi kan disponera ca 70 000 kr. Inkomsterna är lägre än
budget, men det är även utgifterna (hittills). Beslöts att prioritera indrivning av medlems- Styrelsen
avgifter och vädjanden till stödmedlemmar, samt att uppmana styrelsen att söka värva
Birgitta
fler stödmedlemmar. Inför arbetet med budgeten för 2014 behövs en analys av utfallet
för 2013.

13. Elektroniskt nyhetsbrev, stödmedlemmar
Dick har inte lyckats hinna med nyhetsbrev enligt plan, men fick iväg nr 23 den 31/8.
Beslöts att uppdra åt Dick att göra flera nyhetsbrev med vädjanden om medel under hösten. Breven kan annonseras på Facebook.
14. Uppföljning av seminariet om samarbetsklimat
Eva och Dick rapporterade att Nils sammanställt utvärderingarna från deltagarna och
gjort dels en mer omfattande rapport, dels en kortversion. Dessutom har han skrivit en
särskild rapport till styrelsen, där han bland annat föreslår ett nytt seminarium med Lisa
Moraeus. Vidare har Nils gjort en redigerad version av filmen från seminariet. Beslöts
att annonsera rapporterna på hemsidan (för den som vill beställa) och att Niklas kontaktar Nils om att få filmen och en sammanfattning. Beslöts be arbetsgruppen att sända ut
den korta rapporten till seminariedeltagarna. Styrelsen beslöt tacka Nils för ett utomordentligt arbete. Frågan om ett nytt seminarium bordläggs till diskussionen om nästa års
verksamhetsplan.
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15. Utvärdering av kooperativ hyresrätt
Eva och Nils har ombetts att göra en utvärdering av hur kooperativ hyresrätt fungerat i
de hus som har sådan upplåtelseform. Beslöts att inte driva frågan vidare pga av tidsbrist.
16. Bostadsförmedlingen i Stockholm
Ulrika har talat med Marika Nordström på Bostadsförmedlingen i Stockholm. Lediga
lägenheter i kollektivhus markeras som kollektivhuslägenheter. Däremot finns detta
alternativ inte med i sökprofilen. Årliga enkäter till de sökande görs inte längre. Däremot
ska man göra en webb-panel och då kan ev. frågan om kollektivhus tas med. Ulrika, Eva
och Niklas driver frågan vidare. Frågan bör tas upp på mötet 10 oktober.
Inga rapporterade om Boplats Göteborg som är en motsvarighet till bostadsförmedling.
Ev. kommer en kryssruta med om gemenskapsboende.
Bertil ber Nils om en rapport om läget i Malmö.

17. Nytryck av boken Samarbete och gemenskap?
Boken är snart slut. Den behöver uppdateras. Kollektivhus NU behöver en bok av denna
typ. Beslöts att Anita frågar Ingrid Sillén om hon har kvar originalen och om hon kan
göra en pdf att läggas ut på hemsidan. Beslöts vidare att fråga Elsa Grip och Kerstin
Kärnekull om de kan åta sig att göra en uppdatering. Karin är villig att medverka. I uppdraget ingår att ta fram en offert för tryckning.
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18. Revidering/tryck av utställning, inkl. uppdatering av kartan
Niklas berättade att han tryckt upp utställningen och monterat den på 50-70 cm styva
skivor. Beslöts godkänna detta, att han ska ersättas för kostnader och att be honom att
även göra en A2-version.
19. Produktion av skrifter
a. Elisabeth Olszon hade sänt ett utförligt förslag till en skrift om Sveriges gemenskapsboenden/kollektivhus. Beslöts att godkänna förslaget och be Elisabeth att gå
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vidare med ansökan om medel mm. Beslöts att utse Elisabeth till projektledare.
Skrift baserad på de bästa artiklarna i Bo tillsammans: Bertil hade före mötet sänt ut
ett förslag till introduktion med urval av artiklar, men styrelsen hade inte hunnit
läsa förslaget. Beslöts att Dick ger sina synpunkter och att delegera till Bertil och
Anita att besluta om slutlig utformning. Ingrid Sillén ska göra layout och färdig
skrift ska lägga ut på hemsidan i pdf-format.
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20. Nytryck av tandborstbroschyren
Broschyren är nästan slut, både den svenska och den engelska. Niklas ansåg texterna för
negativa. Efter diskussion beslöts att bordlägga frågan och uppdra åt Niklas att ge synpunkter till nästa möte.
21.

Samarbete med Föreningen för byggemenskaper

Kollektivhus NU har fått en inbjudan till samarbete från Föreningen för byggemenskaper. Beslöts att Dick söker ordna ett möte med ordföranden Staffan Schartner och att han
inbjuder andra i styrelsen att delta i mötet.
22.

Dick
Dick
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Årsmötet 22 mars 2014

Dick meddelade att Södra stations styrelse tackat nej, men att Ingrid Sillén vill försöka få
ihop en grupp som kan arbeta med årsmötet. Under tiden har vi fått ett preliminärt positivt svar från Sockenstugan. Beslöts att Dick ber Sockenstugan om definitivt besked och
att vi accepterar Sockenstugan även om det bara ryms 50 ätande i dess matsal.
25. Kommande styrelsemöten
Beslöts ha möte per Skype måndag 21/10 kl 19; ett fysiskt möte lördag 7/12 kl 13-18 i
första hand i Södra station (om årsmötet inte ska hållas där) och i andra hand i Färdknäppen.
26.

Dick

Internationellt

Dick rapporterade kort om Responder-konferensen i Barcelona 6-7 juni (artikel kommer
i Bo tillsammans); ICSA-konferensen i Findhorn 26-28 juni (notis finns till BT); om
besök från sydkoreanska TV-bolag; om forskning kring centralkökshus i Finland i början
av 1900-talet av Bianca Gräsbäck i Åbo samt om sitt besök i Tammerfors (se BT nr 27).
Han föreslog en studieresa i Kollektivhus NU:s namn till Helsingfors efter nyår (då kollektivhuset Casa Malta är inflyttat). Beslöts tillstyrka detta förslag. Vi har blivit utlovade
en kopia av den sydkoreanska filmen. Dick tar med den till styrelsen på ett kommande
möte.
Bertil berättade kort om förra årets symposium i Tours och om Experiment Days i Berlin
(nyss avslutat). Till årets Tours-symposium har Bertil skrivit en analys av skillnaderna
mellan Sverige, Norge och Danmark. Beslöts att be honom sända den till styrelsen.
24.
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Europeiskt kollektivhussamarbete, EU-ansökan

Melanie Nock från Cohousing UK vill göra en ansökan om medel från EU för att bygga
upp ett europeiskt nätverk för cohousing. Dick har frågat om Samehuizein i Belgien vill
medverka till en sådan ansökan och denna organisation har svarat Ja. Beslöts att stödja
initiativet. Kollektivhus NU kan vara medsökande men inte göra några åtaganden som
koordinator.
23.
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Publicerat

Dick meddelade att han och Kerstin Kärnekull spårat ett flertal intressanta forskningsrap- Dick
porter om kollektivt boende och att de flesta sänts till Bertil för bedömning av vad som
Bertil
Kerstin
ska läggas ut på hemsidan resp. tas med i Bo tillsammans. Beslöts att Dick ber Kerstin
sända kopia av tips till Bertil, som bedömer vad som kan användas av föreningen.

27. Övriga frågor
a.

Ekobyföreningen Njord: Dick meddelade att den har upphört. Detta är ytterligare ett
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skäl att bjuda in ekobyarna att gå med i Kollektivhus NU.
b.

Kollektivhus NU som samarbetespartner i idétävling om sociala uppfinningar för
äldre: Se bilaga. Beslöts att bekräfta tidigare beslut per e-post att Kollektivhus NU
ställer sig bakom idétävlingen under förutsättning att Kerstin Kärnekull åtar sig att
driva projektet å Kollektivhus NU:s vägnar.

c.

Samarbete med Coompanion: Dick har ordnat ett möte 25 september med representanter för Coompanion för att diskutera ev. samarbete. Anita och Eva ska delta.

d.

Webbapp för Kollekivhus NU. Föreningen har fått ett erbjudande om webbapp från
Martin och Remi i kollektivhuset Tre Portar. Beslöts att lämna erbjudandet utan
åtgärd.

Brev från Birgit Assarsson. Dick hade kopierat upp brev från en skrivarkurs som
Birgit Assarsson, Sockenstugan sänt till Kollektivhus NU. Det mesta är en beskrivning av Kollektivhus NU och Malmökonferensen i maj. Den del som berör webbplatsen behandlades under denna punkt. Beslöts att Dick tackar för materialet men
att i övrigt lämna brevet utan åtgärd.
Sekreterare
Justeras

Kerstin K

Dick, Eva,
Anita

e.

Niklas Krantz

Dick

Dick Urban Vestbro

Punkt 27b, Kollektivhus NU som samarbetespartner i idétävling om sociala
uppfinningar för äldre
Kerstin Kärnekull:
Ursäkta att jag inte beskrev bättre. Här kommer ett försök till förklaring: Det handlar om ett projekt på
europeisk nivå, inriktat på att samla in sociala innovationer kopplat till åldrande och lyfta fram de mest
intressanta. Se bifogade länk: http://www.changemakers.com/innovationinageing
Så här skriver man om vad man vill åstadkomma:
This award has been launched to promote and support social innovation in the field of active and healthy
ageing in Europe. We are looking for social innovations in the field of active and healthy ageing which
respond to social problems and needs in a sustainable and socially accepted way. In a simple sense,
social innovation aims at improving the lives of people through new solutions (products, processes,
services, practices). An idea becomes an innovation through proving its effectiveness, generating impacts,
challenging existing solutions, and spreading.
We are looking for initiatives in the field of active and healthy ageing with exactly this potential!
De bästa tjugo projekten kommer att analyseras närmare och sedan kommer de tre "bästa" att få pris. Första
pris är 10000€. Det är över 110 projekt som har anmält sig hittills. Sista dagen är 30 juli. Urvalet av de
tjugo finalisterna ska vara klart den 18 september och resultatet kommer i maj 2014.
Mette har fått inbjudan via Karolinska Institutet (Ageing Research Centre), som är en av medarrangörerna
tillsammans med en rad institutioner i olika EU-länder.
Som deltagare åtar man sig att delta i en utvärdering av projektet: The 20 finalists of the award will participate in a case study analysis where researchers will take a closer look at the context, the process, and the
impact of your social innovation.
Min idé är att Bo i Gemenskap, Färdknäppen och föreningen Framtiden ska delta som en informell grupp
som gemensamt verkar för att sprida idén om kollektivhus för äldre. Som vi gör och har gjort i många år.
Även Kollektivhus Nu kommer att vara med som samarbetspartner.
Jag tror att vi kan bli utvalda som ett av de tjugo projekten - men mycket oklart och osäkert om vi kan bli
pristagare. Syftet med att vara med är snarare att fortsätta att sprida kunskap om vår utmärkta boendeform.
Jag har tagit på mig att vara projektledare, eftersom jag tror på nödvändigheten av ständig marknadsföring/information.
Fråga gärna mer!
Kerstin

5

