Protokoll styrelsemöte lördag 9 mars 2019 kl. 17.30-18.30, på Lagnö Bo
Närvarande; Ulrika Egerö, Birgitta Nordström, Mats Holmström, Ann Mari Engel,
Lotta Ahlén, Eva Mertel Högberg, Peter Bylund och adjungerad Kerstin Kärnekull.
1. Ordförande, sekreterare och justerare för mötet.
Beslutades att välja Ulrika till mötesordförande, Peter till sekreterare samt Lotta till
justerare.
2. Godkännande av dagordning
Beslutades att godkänna med tilläggav tre rapportfrågor under 7. Övriga frågor.
3. Typprogram
Ulrika rapporterade att hela programmet med bilagor, som Ingela Blomgren och Elin
Persson skrivit är klart. Anita Persson har presskontakter och ska bjuda in till
presskonferens ”Framtidens boende- bygg fler kollektivhus” den 27 mars i
Färdknäppen.
Beslutades att Ulrika, Kerstin och Anita samt ev. annan intresserad i styrelsen deltar.
4. Boken Gemenskap och samarbete
Nu finns det bara ca 20 ex. kvar. Hur ser tidplanen för den nya upplagan ut?
Författarna arbetar på med en uppdaterad version men ännu inte någon tidplan
beslutad.
Kontakter tagits med SABO för att höra om de kan vara med och stå för en del av
kostnaderna, mot att de får några ex av boken och fundera på om andra kan vara
intresserade av att förhandsbeställa.
Beslutades att försöka få större upplaga av förbeställningar för att sänka styckpriset
och hitta lösning när det gäller förvaringen av nya upplagan.
5. Seminarium för startargrupper september 2019
Svårt att samordna med Föreningen för byggemenskapers arrangemang i Göteborg
eftersom det är onsdag-torsdag 18-19 september. Ulrika har frågat om de kan flytta
till torsdag-fredag men inte fått svar, så troligen går inte det. Ulrika föreslår att vi tar
vårt arrangemang lördagen den 21 september, så finns det ändå en viss möjlighet för
de startargrupper som har möjlighet att ta ledigt på fredagen att vara med på båda.
Beslutades att Lotta kollar datum med Bo ihop i Göteborg,
att tänkbar tid för oss är den 21/9 12.00-17.00, kollas med övriga arrangörer,
att Peter kollar med Boföreningen Framtiden om de vill delta.
6. Kommande styrelsemöten
Beslutades att ha nästa styrelsemöte den 14 april kl. 13.00-16.00 i Stockholm samt
även boka 12/6 19.00-21.00 och preliminärbokade ett styrelsemöte i
Göteborg söndagen den 22 september.
7. Övriga frågor
a) Seminarium om BIG på ArkDes den 12/4 o Dick Urban Vestbros samling om
kollektivboende ska arkiveras på Ark Des.
b) SABO kongress 24-25/4 i Örebro

Bokbord och intressebeställningar av nya upplagan av Gemenskap och samarbete
som vi ska erbjuda på SABO:s kongress.
Ann-Marie, Kerstin och ev. Anita Nilsson från Sjöfarten, kommer att vara där.
c) Kerstin rapporterade från Madrid, projekt om ensamhet och Porto om nytt projekt
för senior cohousing.
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