Kollektivhus Nu
Protokoll för styrelsemöte lördag 24 januari 2015
Närvande: Ulrika, Bertil, Birgitta, Anita, Niklas, Inga, Dick Urban
Punkterna 1-12 på Dunderbacken, varefter Anita avvek och vi flyttade oss till Dick
Urban, och Ann-Mari Engel adjungerades.

1. Ordförande, sekreterare och justerare för mötet.
Ulrika ordförande, Niklas sekreterare, Anita justerare

2. Seminarium för startargrupper 2015
Inga drog programmet som är ganska färdigt. Niklas filmar paneldebatten.

3. Styrelsens storlek 2015
Samtliga har tackat ja till att fortsätta i styrelsen. Valberedningen vill veta om vi
vill att de föreslår ytterligare en ledamot. Styrelsen beslutar att föreslå det.

4. Användning av överskott från CoElderly-projektet
Pengarna ska användas i enlighet med projektets mål. Ansökan om medel
behandlas av Kollektivhus NU:s styrelse som beslutar om medel.

5. Bo Tillsammans
Vi har tidigare beslutat att hemsidan ska rikta sig fr a till nya intresserade av
kollektivboende. Motsvarande har inte gjorts för BT och Nyhetsbrevet.
Niklas och Ulrika gör en enkät till BT och Nyhetsbrevet. Diskussion och
beslut på årsmötet.
Vi för in i verksamhetsplanen att vi ska strukturera om vår utgivning under
2015. Iden som vi ska diskutera i gruppdiskussionerna på årsmötet är att
nyhetsbrevet och BT slås ihop till ett layoutat nyhetsbrev.
Nästa nummer blir ett dubbelnummer 33/34 om att starta kollektivhus som
ges ut efter startarseminariet med utgivning i maj. Förslag på redaktörer
Niklas och Ulla-Britt. Bertil förbereder under februari.

6. Årsmöte 14 mars 2015
Verksamhetsplan
Niklas formulerar hemsidestexten
Anita lägger in om resurslistan
Bertil lägger in Kerstins synpunkter, med mötets ändringar, i punkt 3
Niklas formulerar frågor till gruppdiskussioner om BT, Nyhetsbrevet och
föreningens framtida organisation och inriktning.
En rad om att stipendier i Co Elderly-anda kan sökas via styrelsen förs in.
Budget
Genomgången och ger minusresultat, vilket vi tycker är acceptabelt eftersom vi
har pengar från tidigare år. Vi lägger 10 000 av de 27 000 tillgängliga Co
Elderlypengarna i år, men kan bevilja mer under året om vi tycker det är befogat.
Verksamhetsberättelse har Ulrika börjat på.
Övriga föreberedelser.
Ulrika kontaktar Kornet om praktiska detaljer. Vi bör också kontakta andra hus i
Göteborg om övernattningsmöjligheter. Birgitta organiserar betalning för mat mm.
Ulrika håller i gruppdiskussionerna om verksamhetsplanen.

7. Kommande styrelsemöten
Skype 26.2, 19.00 I Stockholm samlas vi på Färdknäppen.
Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet 14 mars 17-18

Kollektivhus Nu
8. Kollektivhuskö på Stockholms bostadsförmedling
Ann-Mari Engel vill bilda en arbetsgrupp. Niklas har anmält intresse och kommer
att hålla kontakten med Ann-Mari.

9. Kollektivhus i Malmös inflyttning och igångsättning
Vi vet inte mer än att de flyttat in, eftersom Ullla-Britt inte kunde komma till
mötet.

10. Medlemslistan, mentorskap
Inget nytt

11. Elektroniskt nyhetsbrev
Bör även innehålla länkar till mer information. Ulrika tar med sig det till nästa nrr.

12. Övriga frågor
Bertil tar kontakt med Chalmersgruppen om anknytning till QOST-gruppen som
nu har kommit igång med ett forskarsamarbete om Cohousing i Europa. De har
tänkt bygga upp nätverk mellan kollektivhus och söka EU-bidrag.

13. Intervjua Dick om nedlagda kollektivhus
Hans von Zeipel och Kerstin Kärnekull har åtagit sig uppdraget. Bertil kontaktar
Kerstin om att vi behöver det till årsmötet.

14. Markanvisningar för nya kollektivhus i Göteborg
Se bilaga

15. Läget för nytt kollektivhus i Stockholm
Familjebostäder har fått nya direktiv att aktivt verka för att bygga kollektivhus.
Kollektivhus NU kan erbjuda sig att vara rådgivande.

16. Nytt kollektivhus i Tyresö
I december meddelade kommunen att de inte vill bygga.

17. Bostadsförmedlingen
Vi bör ha ett möte med Bostadsförmedlingen om kollektivhuskön. Niklas håller kontakt
med Ann-Mari Engel i frågan,

Stockholm 24.1.2015

Justeras

Niklas Krantz

Stockholm 28.1.2015

Sekreterare

Anita Persson/Ulrika Egerö

