
Kollektivhus Nu 

Protokoll styrelsemöte lördag 26 januari 2019 
 
Närvarande; Ulrika Egerö (UE), Mats Holmström (MH), Birgitta 
Nordström (BN), Ann Mari Engel (AME), Lotta Ahlén (LA) per 
telefon och Kerstin Kärnekull (KK) adj.  
 
1. Ordförande UE, sekreterare MH och justerare BN. 

2. Dagordningen godkändes 

3. Föregående protokoll godkändes, protokoll från möte i 
september inte klart (LA)  

4. Typprogram 
Bilagorna nästan färdiga. När allt är färdigt ska det skickas till 
medlemsföreningarna och övriga intressenter, KK sätter ihop en sändlista. 
Vi ska också översätta programmet till engelska.  

5. Boken Gemenskap och samarbete 
”Redaktionen” bedömer att uppdateringen kan bli klar i vår.  
Adlibris har meddelat att de vill säga upp kontraktet med oss, det är dock 
oklart vilket kontrakt de menar, om det är för gamla eller nya upplagan. 
Vi ska söka stöd hos SABO, KK gör ett förslag till brev, UE skickar det. 
Vi ska ta fram ett beställningspapper till SABO-kongressen. Stöta på 
Adlibris om att ta bort upplagan från 2007. 

6. Seminarium för startargrupper september 2019 
Föreningen för Byggemenskaper har fått 10 milj och ska anordna ett 
seminarium i Göteborg i september, vi försöker samordna med dem Erik 
Berg (erik.berg@inobi.se) kontaktas. Chalmers har föredrag 18-19 
september. LA är ansvarig för arrangemangen i Göteborg. 

7. Årsmöte 2019 
Verksamhetsplan, UE kompletterar 
Budget, BN har lagt ett förslag 
Mötesordförande, UE undersöker med Lagnö Bo 
Mötessekreterare, UE undersöker med Lagnö Bo 
Kulturinslag vid middagen , UE undersöker med Lagnö Bo 
Hur många i styrelsen vill sova på vandrarhemmet, UE, BN, AME, LA, 
KK, AP? 
Lagnö Bo ordnar lunch och middag 
Motion ang. kommunal borgen, föreningen samarbeta med 
byggemenskaper. 

8. Kommande styrelsemöten 
Ett kort möte under årsmöteshelgen mellan årsmötet och middagen på 
lördagen.  
 

9. SABO:s hemsida om allmännyttans hållbarhetsarbete 
Har Lotta och Familjebostäder i Göteborg skrivit något om Majbacken? 
Det är på gång, men inte klart ännu.  

10. Bo Tillsammans 
15/2 kommer nästa nummer som innehåller mycket om olika projekt och 
forskning.  
Numret därefter kommer mer att handla om olika hus/föreningar. 

11. Seminarium för bostadsaktörer våren 2019 
Inget nytt. 

12. Läget för kollektivhus runt om i landet 
Utkiken Stockholm blir inte lyxsanerat, Karlstad ska ha ett möte dit vi är 
inbjudna att informera, Södra Möckelby startar studiecirkel, 



Byggemenskap Högsbo i Göteborg går framåt, Uppsala bygget jobbar på, 
Vaxholm försöker göra om prästgården. Framtiden har en dialog med 
Svea fastigher i Tyresö och Hagsätra för att styra upp det. Röda Oasen i 
Malmö är på gång, har börjat annonsera på Facebook. 
 
Det är viktigt att ha med i hyreskontrakten att de gemensamma ytorna är 
en del av bostaden. 

13. Resursbanken 
Läggs ner, hänvisas till Kollektivhus Nu.  

14. Medlemslistan, mentorskap 
Uppdateras till årsmötet. 

15. Hemsidan 
KK arbetar med den och uppdaterar 

 

Vid protokollet 

 

Mats Holmström  Birgitta Nordström 
Sekreterare  Justerare 


