Protokoll fört vid Kollektivhus Nu, ordinarie årsmöte Stockholm 2006-03-25
1. Mötet öppnades av Dick Urban Vestbro
2. Val av ordförande och sekreterare
Som Ordförande för mötet valdes Birgit Arve-Parè och Stig Dedering.
Birgit Arve-Parè skötte ordförand eskapet för punkterna 3 till 12 samt mötets avslutande.
Stig Dedering för punkterna 13 till 18.
Som sekreterare valdes Dan Ljung
3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Som protokolljusterare och rösträknare valdes Elisabeth Olszon samt Axel Ruhe.
4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
Mötet fann att årsmötet var stadgenligt utlyst.
5. Fastställande av röstlängd
Efter diskussion om rösträtt vid för sent inbetald medlemsavgift gick frågan till beslut.
Beslut att även de som betalt sin medlemsavgift försenat och stod i begrepp att lösa den
skulle upptas i röstlängden.
Röstlängden upprättades och cirkulerade för att senare godkännas, något formellt beslut togs
inte under möte som fastställde röstlängden. Men ingen hade något att anföra mot den röstlängd som cirkulerade.
6. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes med tilläget att Kerstin Kärnekull och Stig Dedering skulle lägga
fram sin rapport om problem och hinder för kollektivhus på punkt 17. Samt att Kerstin
Kärnekull skulle hålla sitt föredrag om kollektivboende i Danmark på punkt 18.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen godkändes i sin helhet.
8. Revisorernas berättelse
Revisorerna har granskat föreningens räkenskaper för tiden 1993 till 3/12 2005 enligt
revisionsberättelse och tillstyrker ansvarsfrihet för den räkenskapsåren 1993 - 2004.
Beslut. Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för åren 1993-2004.
Revisorerna tillstyrker även ansvarsfrihet för styrelsen 2005.
Beslut. Årsmötet beviljar ansvarsfrihet.
9. Åtgärder med anledning av över- eller underskott
På uppmaning av revisorerna togs en diskussion om de skulder som uppkommit under verksamhetsåren 1993-2005 och hur de skulle regleras. En skuld på 2.050:- fanns till Axel Ruhe.
Övriga skulder var oklara och underlag skall krävas in.
Beslut. Skulden till Axel Ruhe regleras med 2.050:- övriga skulder hänskjuts till nästa
årsmöte.
10. Val av styrelse
Valberedningen redogjorde för sitt arbete och kom med ett förslag till ny styrelse. Richard
Jändel kandiderar inte till omval, Elisabeth Olszon från Gbg ersätter. Inga nominerade utöver
valberedningens förslag fanns. Valberedningen blev rekommenderade av mötet att se över
mandatperiodernas längd till nästa årsmöte.
Beslut Till ordförande valdes Dick Urban Vestbro, till kassör valdes John Fletcher.
Som övriga ledamöter valdes Elsa Grip, Elisabeth Olszon samt Hans von Zeipel.
Som suppleanter valdes Ingrid Sillen, Viktor Gustafsson samt Wilhelm Caspary

11. Val av två revisorer
Beslut. Till revisorer omvaldes Ingrid Eckerman samt Aime Laur.
12. Val av valberedning
Beslut. Som ny valberedning valdes Stig Dedering, Annika Almqvist samt Märta Fritz.
13. Fastställande av verksamhetsplan
Styrelsen lade fram ett förslag som diskuterades och kom fram till att följande skulle läggas
till verksamhetsplanen.
Att styrelsen verkar för att underlätta vid byten mellan kollektivhus.
Att stödja nätverksbildande.
Att på hemsidan presentera olika former av kollektivhusboende.
Att stödja förslaget om sambandscentral.
Att förmedla media kontakter.
Att mötena förläggs till olika kollektivhus och orter.
Samt att sista meningen i femte stycket första sidan stryks. Meningen börjar med, Sistnämnda
företag……………..
Beslut Att godkänna verksamhetsplanen med ovanstående tillägg och strykningar.
14. Fastställande av preliminär budget för kommande år
15. Medlemsavgift
Lång och livlig diskussion om medlemsavgiftens storlek.
Beslut < 20 lgh 300:-, 20-40 lgh 450:-, >40 lgh 600:Föreningen skall uppmana till att bli stödmedlemmar för att förbättra ekonomin,
Stödmedlemskap 150:- eller mer.
Styrelsen får i uppdrag att revidera budgeten utifrån de nya betingelserna.
Beslut Att godkänna den preliminära bugeten utifrån ovanstående ändringar.
16. Revidering av stadgar
En diskussion fördes om begreppet stödmedlem kontra enskild medlem. Mötet kom dock
fram till att stödja stadgegruppens skrivning.
Punkt 5 på förslag till dagordning förs ekonomiberättelse in i dagordningen för årsmöte.
Punkt 6 i andra stycket första raden efter förslag från valberedningen stryks.
Ett tillägg till stycket görs med. Firman tecknas av ordförande och sekreterare var för sig
Punkt 8 på första raden ändras 3 månader till 2 månader.
Beslut Att godkänna stadgegruppens förslag till reviderade stadgar med ovanstående tillägg
och ändringar.
17. Behandling av inkomna motioner och övriga förslag
Kerstin Kärnekull och Stig Dedering redogjorde för sitt arbete med kartläggning om problem
och hinder för kollektivhus.
Dick Urban Vestbro uppmanade arbetsgruppen att fortsätta sitt arbete i samråd med styrelsen
Och så beslutades.
18. Övriga frågor
Kerstin Kärnekull höll ett uppskattat föredrag om kollektivboende i Danmark
19. Mötes avslutande
Sekreterare
Dan Ljung
Justerare
Elisabeth Olszon

Justerare
Axel Ruhe

