Protokoll från styrelsemöte med Kollektivhus Nu den 22 april 2017
Kl 13-17 Tullstugan Stockholm
Närvarande. Ulrika Egerö, Birgitta Nordström, Ann-Mari Engel, Anita Persson, Lotta
Ahlén, Lena Jarlöv och Anita Nilsson
Adjungerade: Kerstin Kärnekull hela mötet och revisor Rolf Ericson punkt 15
1 Till mötesordförande valdes Ulrika, sekreterare Anita N och justerare av dagens
protokoll Ann-Mari.
2

Dagordningen godkändes.

3

Konstituerande av styrelsen och fördelning av arbetsuppgifter.

Uppgift
Vice ordförande
Firmatecknare
Svara på mejl info@kollektivhus.nu
Medlemslista, uppdatering
Lägga ut protokoll på hemsidan

Namn
Anita P
Ulrika och Birgitta var för sig
Ulrika och Anita P
Ulrika och Birgitta
Anita N. Anita P ser till att protokollen blir
färdiga.
Stödmedlemslista
Birgitta.
Hemsidan : nyheter
Kerstin
Hemsidan: lägenhetsannonser
Anita N (Kerstin stöttar)
Engelska delen av hemsidan
Bertil Egerö
Facebooksidan
Ulrika
Kollektivhusforum på facebook
Ulrika
Kollektivhuslägenheter på facebook Lotta
Mediakontakter
Anita P
Resursbanken
Anita P och Kerstin
Elektroniskt nyhetsbrev
Ulrika
Öppet hus
Ann-Mari
Utskick av beställda publikationer Eva N
Arkivering pressklipp
Anita P, Kerstin, Ulrika samlar in, äldre material
förvaras hos Dick Urban Vestbro och Ann-Mari.
Förmedling av studiebesök
Ulrika, Anita P och Ann-Mari
Internationella kontakter,
Europeiska nätverk
Kerstin, Bertil Egerö och Lotta
Forskningskontakter, initiering
av projekt
Lotta och Kerstin
4 Styrelsen beslöt att bekräfta e-postbeslut angående försäljning till Ingrid Sillén av
max 31 böcker á 75kr.
5 Årsmötet och idébytardagen i Malmö den 11/3 2017
Ca 40 personer kom till Sofielund i Malmö
Vi blev väl omhändertagna av kollektivets boende som ställde upp med
mötesordförande Daniel Sestraijcic, barnen i huset guidade oss på rundvandring,
Fick en lektion i afrikansk sång och dans och en god middag bl.a.
På idebytardagen träffades vi i kollektivet Slottet i Lund, där vi också blev väl

bemötta och fick höra deras historia som började 1984
Diskussionerna blev livliga och behandlade bl.a. Hur får vi in fler unga i våra hus,
andrahandsuthyrning m.m.m.m.
6

Bo Tillsammans kommer under hösten ut 15/9 och 15/11

7 Medlemslista med tilldelade mentorer delades ut. Mentorerna uppmanas att ta
kontakt med “sina hus” och bl.a kontrollera om de kontaktuppgifter vi har är rätt och
ev påminna om årsavgift.
8 SABO har kongress i Linköping 26-28/4
Ann-Mari åker ner som SABO:s valberedningens representant. Kerstin och Anita N
kommer att bemanna ett bord med broschyrer och böcker. Ev kommer några boende
från Stolplyckan att delta också.
9 Öppet hus, föreslogs att vi uppmanar kollektivhusen att ordna öppet hus
30/9-1/10 för de som vill samordna. Ann-Mari skickar ut information till husen.
10 Föreningen Framtiden och vi ordnar en konferens den 7/10 i Stockholm angående
kollektivhus utbyggnad i Sverige. Beslöts att vi betalar kaffet men med max 5000.kr.
11 Programmall för kollektivhus. Kerstin tar kontakt med SABO för vidare
diskussion om standardmodell.
12 Regler för gemensamhetslokaler i kollektivhus, vi beslöt att detta kan gå in under
programmallsdiskussionerna.
13 Kommande styrelsemöte:
3 juni 12-16 i Stockholm Förslag på lokal Hässelby familjehotell
16/9 13-17 Växjö
11/11 13-17 Stockholm
14 Internationellt: Kerstin och Ingela Blomberg har varit i England och besökt
kollektivhus Kommer en rapport i nästa Bo Tillsammans.
Experimental days, projekt i Tyskland, kooperativa projekt drivs i Frankrike och
Österrike ger markanvisningar till kollektivhus detta är några ex på vad som är på
gång i Europa.
15 Revisor Rolf Ericson påpekade några saker från vår bokföring och ekonomiska
berättelse som han ville att vi ska till näst revision ska redovisa lite annorlunda. T.ex.
vill han ha alla fakturor över 2000 kr attesterade, så som styrelsen tidigare beslutat.
Bad oss också fundera på hur vi kan öka våra inkomster.
16 Nya projekt Kerstin tar kontakt
17 Intresset från privata fastighetsägare för bogemenskaper ökar. Framtiden har
kontakt med Svea fastigheter. Ska vi ordna en konferens med bygg- och
bostadsföretag? Ann-Mari och Kerstin frågar på SABO konferensen i Linköping.
Kanske ett samarbete med föreningen för byggemenskap.

18 Ulrika tar kontakt med Inga Alander i Göteborg och ber henne skicka lite
rapporter hur det går med de nya husen i Göteborg.
Kerstin tar kontakt med Lisa Daram på forskningsstiftelsen Arkus för att diskutera om
de kan bidra med forskning för kollektivhusfrågan.
19 Projekteringen av Kombos hus i Hägersten är nu igång och vi önskar att det sen
kommer igång planeringen för ett nytt hus för andra halvan av livet.
20 En fråga om forskningssamarbete angående hus för andra halvan av livet kommer
troligen att komma från forskare i Sevilla i Spanien.
21 Kerstin berättade att det i England finns en lag som heter “Right to build“ som
ger privatpersoner och föreningar rätt att gå till kommunen och registrera sig för
önskan om att bygga. Kommunen ska då ha mark, VA och el klart inom 3 år.
22 Mötet avslutas.
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