Protokoll KollektivhusNus styrelsemöte 11 juni 2018 i Dunderbacken
Närvarande: Ulrika Egerö, Birgitta Nordström, Anita Persson samt Kerstin Kärnekull
1. Ordförande, sekreterare och justerare för mötet
Utsågs Ulrika Egerö, Anita Persson resp Birgitta Nordström.
2. Godkännande av dagordning
Godkändes enl utskickat förslag med kompletteringar.
3. Föregående protokoll 14/4
- Under punkt 4 redigering av rubriken Resursbanken
- Bo tillsammans tilläggs
Beslutades lägga protokollet till handlingarna efter ovanstående tillägg.
Beslutades vid septembermötet behandla årsmötesprotokollet.
4. GDPR
Beslutades godkänna förelagda förslag, som delges alla medlemmar.
Beslutades bilägga förslaget till protokollet.
5. Forskning i Danmark
Kerstin rapporterade från en resa i Danmark med BIG-gruppen, där de delgivits en utredning
som visar att äldre boende i kollektivhus lever längre och är friskare trots att de har sämre
ekonomi än genomsnittet. Diskuterades hur den bör spridas.
Kerstin rapporterade också från studiebesök från stiftelse i Tyskland, som köper mark och hyr
ut till byggande av kollektivhus. Diskuterades hur vi kan sprida och omsätta deras
erfarenheter.
6. Seminarier för startargrupper samt för bostadsaktörer
Beslutades att under hösten fokusera på seminarium för startargrupper.
Beslutades att Ulrika tar kontakter med presumtiva samarbetspartners exempelvis Föreningen
för byggemenskaper och etc-bygg samt undersöker lämplig plats i Sverige för evenemanget.
Beslutades att våren 2019 planera en konferens om äldreboendet möjligen med utgångspunkt
från danska rapporten nämnd i punkt 5. Kerstin och Anita tar kontakt med presumtiva
intressenter såsom SKL, SABO, Hyresgästföreningen, Coompanion.
7. Ekonomi
Birgitta rapporterade att det på kontot (30 maj) finns 89.195 kronor.
Oklart med utbetalningarna ang Co-elderly-projektet. Kerstin kontrollerar.
Beslutades att vid septembermötet diskuteras åtgärder för underlåtenhet med att betala
medlemsavgiften – enl önskemål av revisorerna.
8. SABO:s hemsida om allmännyttans hållbarhetsarbete
Ulrika rapporterade om kontakterna med SABO.
Beslutades att Ulrika skriver om några lyckade exempel på allmännyttiga kollektivhus att
läggas på SABO:s hemsida, som där kan inspirera andra bostadsbolag och kommuner. Lotta
Ahlén tillfrågas om Majbacken och/eller Sofielund.
Exemplen bör vara utanför Stockholm.

9. Boken Gemenskap och samarbete
Diskuterades ekonomin för att trycka ytterligare antal böcker. Förslag att söka pengar av
Viables cities och Regeringens stödpengar (via SABO).
Förslag om föreskrifter för sökande av stödpengarna föreligger.
Beslutades att Kerstin remissvarar på föreskrifterna (före 17 juni).
Beslutades att Ulrika påminner Ingrid Sillén om Adlibris.
10. Trycka kollektivhus-broschyren
Bordlägges.
11. Remiss om finansiering av bostadsbyggandet
Beslutades antaga Kerstins föreliggande yttrande.
Beslutades att Kerstin skickar det till Ulrika, som skriver under och skickar in.
12. Deltagande i bostadsforskarkonferens i Uppsala 27-29 juni
Kerstin deltar på seminariet och skriver ett paper tillsammans med Ingela Blomberg.
30 juni ordnas studiebesök/seminarium i Färdknäppen kl 13-16 med presentation av
situationen i Sverige och visning av Färdknäppen. Ulrika deltar.
13. Resursbanken
Bordlägges.
14. Kommande styrelsemöten
Lördag 15 september kl 13-17 ev hos Solhem, Väddö. Ulrika kontaktar.
Novembermötet förslagsvis 10 nov med ev besök hos Utkiken.
15. Bo tillsammans
Nytt nummer i höst.
16. Hemsidan
Anita ber Umeå skriva en liten rapport om nuläget.
Mårten påminns om förslag på engelsk sida.
Kerstin bevakar.
17. Medlemslistan, mentorskap
Listan är nu rensad och aktualiserad av Ulrika.
Ny medlem – Hammenhög.
18. Öppet hus
Ann Mari Engel har skriftligen rapporterat att 15 medlemmar har svarat ang Öppet hus.
Enbart några tänker genomföra evenemanget.
Beslutades att vid nästa årsmöte diskutera syftet med och former för Öppet hus och därmed
möjligen stimulera till deltagande.
Beslutades be Ann Mari skicka ut påminnelse.
19. Övriga frågor
- Anita fortsätter söka pengar för film hos Stockholms Arbetarinstitut.
- Kerstin rapporterade kontakterna med Elastiska hem, vars idéer dyker upp redan i
familistären i Guise på 1800-talet.
- Konstaterades vikten av att sprida typprogrammet när bilagorna är färdiga. Möjligen

lämpligt att påminna om dem och att skicka pressmeddelande.
- Lagnö gård vill gärna ha nästa års årsmöte.
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