Mötesanteckningar Styrelsemöte 14/4 2018
Plats: Sofielunds kollektivhus Malmö
Närvarande: Birgitta Nordström, Ulrika Egerö, Mats Holmstrand,
Ann-Mari Engel, Lotta Ahlén, Mårten Palm
1 Ordförande: Ulrika Egerö, Sekreterare: Mårten Palm, Justerare:
Lotta Ahlén.
2 Dagordningen godkändes.
3 Föregående protokoll gicks igenom.
4 Konstituerande av styrelsen och fördelning av arbetsuppgifter
Uppgift

Namn

Vice ordförande

Anita

Firmatecknare

Ulrika och Birgitta

Svara på mejl info@kollektivhus.nu

Ulrika och Anita

Medlemslista, uppdatering

Ulrika och Birgitta

Lägga ut protokoll på hemsidan

Kerstin Kärnekull

Stödmedlemslista

Birgitta

Hemsidan: Nyheter

Kerstin Kärnekull

Hemsidan: Lägenhetsannonser

Kerstin K + Lotta

Engelska delen av hemsidan

Mårten

Facebooksidan

Ulrika, Lotta, Mats

Kollektivhusforum på facebook

Ulrika

Kollektivhuslägenheter på facebook
Mediakontakter

Anita

Resursbanken

Rolf Ericson, Anita, Tina Mackie

Elektroniskt nyhetsbrev

Ulrika

Öppet hus

Ann-Mari

Utskick av beställda publikationer

Eva Norrby

Arkivering, pressklipp mm

Ulrika och Anita

Förmedling av studiebesök

Ulrika

Internationella kontakter, europeiskt nätverk

Kerstin K.

Forskningskontakter, initiering av projekt

Lotta och Kerstin K.

Resursbanken

Rolf Ericson, Anita och Kerstin K.

Personuppgiftsansvarig

Ulrika

Startgrupps-ansvarig?

Kerstin K

Vi konstaterade att den engelska hemsidan behöver ses över och få
mer allmän information om kollektivhus i Sverige och Kollektivhus
Nu.
Vi diskuterade om Kollektivhusforum och Kollektivhuslägenheter på

facebook bör slås ihop.
5 Medlemslista, mentorskap
Alla ska skriva mejl på våren till ”sina medlemsföreningar”. Påminna
mer eller mindre uttryckligt dem som inte betalat om medlemsavgifter
2018 (och ev. 2017) och skicka uppdaterade kontaktuppgifter till
Ulrika.
6 Öppet hus 2018
I Stockholm anordnas Open House 2018-10-05/06/07.
Ann-Mari mejlar medlemsföreningarna ang att de gärna får ordna
öppet hus denna oktoberhelg.
7 Samarbete med föreningen för byggemenskaper
Vi diskuterade att länka till varandras webbplatser och att ordna ett
gemensamt seminarium eller liknande för startargrupper i höst, kanske
bl.a. utifrån den modell för planeringsprocessen som Föreningen för
byggemenskaper tagit fram. Vore bra om erfarenheter från t.ex. Lagnö
Bo och Bo ihop kan spridas på seminariet.
Ulrika frågar startargrupperna om vilket innehåll de skulle vilja ha på
ett sådant seminarium.
8 Typprogram
Typprogrammet godkändes. Lite jobb med bilagorna återstår som
Ingela Blomberg från Framtiden och Elin Persson från Kombo åtagit
sig att göra.
9 Kontakt med Hyresgästföreningen
Ulrika tar kontakt med Hyresgästföreningen för att försöka få ett
samarbete.
10 Boken ”Gemenskap och samarbete”
Frågor ställda till Ingrid Sillén om AdLibris och om evt nytryck
och till Elsa Grip om revideringsbehovet. Om revideringen drar ut på
tiden kan vi behöva trycka upp en mindre upplaga av den nuvarande
versionen.
11 Trycka Kollektivhus-broschyren
Ulrika begär in en offert via Ingrid Sillén.
12 Hantering av personuppgifter
Ulrika ser över personuppgifterna i medlemslistan och e-postlistan och
rensar bort de som inte är kontaktpersoner för någon medlemsförening
för närvarande. Dessa personer erbjuds att vara prenumeranter på Bo
tillsammans och det elektroniska nyhetsbrevet istället.
Personuppgifter på vår hemsida/webbplats
Mats går igenom listan på hemsidan för hus dels där det bara finns
namnuppgifter och dels där det finns namnuppgifter och mer.
13 Remiss om finansering bostadsbyggandet
Kerstin skriver ett utkast till yttrande som styrelsen kan diskutera på
mejl eller nästa styrelsemöte.

14 Deltagande i bostadsforskarkonferens i Uppsala 27-29/6
Oklart i vilken utsträckning Kollektivhus Nu kan delta. Studiebesök/
seminarium för deltagarna på konferensen ordnas i Färdknäppen den
30 juni.
15 Kartläggning
Nederländsk forskare har frågat om vi vill vara behjälpliga med den
svenska delen av kartläggningen. Vi har svarat positivt, men inte hört
något mer än.
16 Resursbanken
Inget nytt från Tina Mackie och Rolf Ericson.
17 Kommande styrelsemöte(n)
måndag 11 juni via Skype
Datum för möte i september kartläggs via Doodle.
18 nästa nummer av Bo Tillsammans
Manusstopp 25 april
Lotta och Mårten fotar/skriver en bit från styrelsens besök i
Landgången Bunkeflostrand 15/4
19 Läget för kollektivhusen, befintliga och tillkommande, runt om i
Sverige
Göteborg: BoiHop har ett nytt hus på gång i Kålltorp i samarbete med
Familjebostäder och i Högsbo är två nya hus på gång:
BoiHop/Familjebostäder och Undersammatak/Trollängen.
Byggemenskap Högsbo som haft en markanvisning med tanke på att
vara sina egna ”byggherrar” har nu inlett samarbete med Familjebostäder eftersom de inte hittat en ekonomiskt hållbar lösning för att
kunna bygga i egen regi.
Kombos hus på Hägerstensåsen i Stockholm har ej bygglov än.
Rudbeckia i Uppsala, har fått markanvisning i samarbete med
Sveafastigheter Bostad.
20 Hemsidan
Inget att rapportera
21 Övriga frågor
Ulrika skriver ett förslag till debattartikel om behovet av nya
kollektivhus till Dagens Samhälle (Sveriges kommuners och
landstings tidning), SABO:s tidning.
De kommunalförvaltade hus som har egna köer kan ses som en
gräddfil? Underlag till styrelsen för en diskussion behövs! Hur gripa
sig an detta? Prata med medlemmar i berörda föreningar om hur det
funkat? Detta rör inte bostadsrätter, eller kooperativa hyresrätter.

