
Protokoll fört vid årsmötet för föreningen
Kollektivhus Nu den 5 september 2020
via Zoom

Kollektivhus NU

Mötet uppskjutet från mars p.g.a. covid 19-pandemi.

Närvarande: se bifogad deltagarförteckning tillika röstlängd

1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Ulrika Egerö öppnade mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande valdes Freddy Grip.

Till mötessekreterare valdes Ulrika Egerö.

3. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Bertil Egerö och
Carina Hansson.

4. Fastställande av röstlängd
. Röstlängden fastställdes till 26 närvarande varav 20 med rösträtt.

5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet ska enligt stadgarna hållas före mars månads utgång, men
behövde skjutas upp p.g.a. covid-19-pandemin. Mötet förklarades
stadgeenligt utlyst.

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan ändringar.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Föreningens ordförande Ulrika Egerö föredrog styrelsens
verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.



8. Ekonomisk berättelse
Föreningens kassör Birgitta Nordström föredrog årsbokslutet bestående
av resultatrapport och balansrapport.

Årsbokslutet lades till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse
Föreningens ena revisor, Rolf Ericson, föredrog revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

10. Fråga om beviljande av styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.

11. Val av styrelse: ordförande, kassör och övriga
ledamöter
Till ordförande omvaldes Ulrika Egerö, Dunderbacken

Till kassör omvaldes Birgitta Nordström, Sockenstugan

Till övriga ledamöter omvaldes Mats Holmström, Sjöfarten, Ann-Mari
Engel, Tullstugan, Lotta Ahlen, Majbacken och Peter Bylund, Lagnö
Bo.

Till suppleanter omvaldes Eva Merthel Högberg, Stolplyckan, och
nyvaldes Linnea Wesslund, Tunnan.

12. Val av två revisorer
Till revisorer omvaldes Rolf Ericsson, Kupan, och Torsten Seth,
Färdknäppen

13. Val av valberedning
Till valberedning valdes Anita Persson, Färdknäppen, Anne Rapinoja,
Tunnan och Anita Nilsson, Sjöfarten

15. Fastställande av verksamhetsplan
Den föreslagna verksamhetsplanen fastställdes med tillägget att en
reviderad verksamhetsplan med anledning av den rådande pandemin
skickas tillsammans med årsmötesprotokollet.



16. Beslut om hantering av överskott från tidigare
beviljat EU-bidrag
Mötet beslutade att~ överskottet från EU-projektet nu fortsätter
förvaltas i föreningens övriga ekonomi.

17. Fastställande av budgetram för det kommande året
Den föreslagna budgeten antogs med tillägget 3200 kr (överskottet från
EU-bidraget) på övriga intäkter.

18. Fastställande av medlemsavgifter för 2020
Medlemsavgifterna för 2020 fastställdes till oförändrade 350 kr/år för
föreningar med färre än 20 lägenheter, 500 kronor för föreningar med
20-39 lägenheter och 650 kr för föreningar med fler än 40 lägenheter,
200 kr för föreningar för byggande av kollektivhus samt att föreningar
för byggande av kollektivhus som också är medlemmar i Föreningen
för byggemenskaper endast behöver betala medlemsavgift i den ena av
föreningarna.

18. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

19. Mötets avslutande
Mötesordförande Freddy Grip avslutade mötet.

Sekreterare

Ulrika Egerö

Justeras

~~ /
Bertil;~ Carina Hansson.





KOLLEKTIVHUS NU
Verksamhetsplanför 2020

Förslag till årsmötet 21 mars, uppdaterad i september 2020

Annorlunda vår
Året 2020 har varit annorlunda från alla andra i hela samhället och våra
kollektivhus har ställts inför stora utmaningar. Det planerade årsmötet
och idebytardagen i mars blev uppskjutet till hösten. Vi kommer att
behöva skjuta upp en del av nedanstående aktiviteter men styrelsen
kommer att fortsätta planeringen.

Vårt kollektiva boende bygger på samvaro och gemenskap kring våra
gemensamma lokaler och sedan i mars har många av dem måst förbli
stängda. Styrelsen har funderat mycket kring hur kollektivhusen har
klarat av detta och vad kollektiven har kunnat spela för roll under isole
ringen. Vi har därför skickat ut enkät till alla medlemmar med frågar
kring måltider, möten och annat kring det gemensamma livet. Svaren
kommer att sammanställas och skickas ut till alla medlemmar under
september.

Styrelsens planerar också att skicka bidrag till olika media där vi
framhåller att behovet av kollektiv gemenskap har visat sig ännu mer
nödvändigt under denna tid med en uppmaning att stödja tillkomsten av
fler kollektivhus.

Bakgrund
Föreningen har tre huvudmål:

1. Att verka för en ökad satsning på kollektivhus och andra
boendeformer med kollektiva inslag.

2. Att stötta lokala initiativ att utveckla olika former av gemen
skapsboende och boinflytande.

3. Att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen gentemot
stat, kommuner och andra aktörer på bostadsmarknaden.

Förutom medlemmar i form av kollektivhus och startargrupper, kan även
föreningar som är lokala intressegrupper för att starta nya kollektivhus
vara medlemmar.

Föreningen vill under 2020

I. Verkaför en god kontakt medforskning kring värdet av kollektivhus
boende, både nationellt och internationellt, samt bevaka och informera
om forskningsresultat och pågående forskning, internt inom föreningen
såväl som utåt, till media, politiker och bostadsföretag. Viktiga områden
är sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter på gemenskaps boende.
Styrelsen bör för detta ändamål försöka få till stånd en arbetsgrupp med
personer både inom och utanför styrelsen.

2. Fortsätta att kartlägga och beskriva intressetför kollektivhus och
bogemenskaper bl a i form av medlemskap i föreningar, väntelistor och
liknande.



3. Verkaförfler reportagefrån kollektivhus och fler debattartiklar om
ideerna kring gemenskapsboende i media.

4. Underhålla hemsidan, som utgör en viktig möjlighet att komma i
kontakt med människor som är intresserade av att flytta in i kollektivhus.
Här finns annonser om lediga kollektivhuslägenheter, aktuell information
om föreningens verksamhet, och om konferenser och seminarier mm.
Lästips i form av rapporter, uppsatser och pressklipp om kollektivhus
boende läggs kontinuerligt in. Vi vill också ge information till startar
grupper och befintliga kollektivhus om väsentliga frågor såsom
stadgeförslag, avtalsexempel, konflikthantering, experthjälp.

5. Publicera Bo Tillsammans med högst fyra nummer per år. Bo Till
sammans är föreningens nyhetsblad för medlemsföreningarna, och ett
viktigt organ för information till samhällets beslutsfattare. Det distribu
eras elektroniskt, och Pdf-formen ska bibehållas så att pappersversioner
kan tas fram där så önskas. Till målgrupperna hör även tidningar, biblio
tek, tjänstemän och politiker, samt bostadsföretagen.

6. Underhålla en aktiv kontakt mellan styrelsen och medlemsföre
ningarna. I detta syfte aktualiserar styrelsen fortlöpande en lista över
medlemsföreningarnas kontaktpersoner och skickar till dem viktig aktuell
information med e-post. Styrelsen utser också inom sig kontaktpersoner
till var och en av medlemsföreningarna för att underlätta en personlig
kommunikation. Styrelsen förlägger vanligen sina styrelsemöten hos
någon av medlemsföreningarna.

7. Underlätta erfarenhetsutbyte mellan medlemsforeningarna, som en
viktig möjlighet för medlemsföreningarna att få tips till utveckling och
problemlösning, samt stimulera till mer aktivitet i Facebook-gruppen
Kollektivhus-forum, startad under 2014 för att främja kontakter och
ideutbyte,

8. Drivafåreningensfacebooksida, som för närvarande har över 1400
"gillare". Dessutom finns facebooksidan "Kollektivhuslägenheter" med
ca 1600 medlemmar, samt ovanstående interna grupp "Kollektivhus
forum" med f.n. ca 300 medlemmar.

9. Ge stöd till intressegrupper. Intressegrupper som Föreningen Fram
tiden i Stockholm, KiM (Föreningen Kollektivhus i Malmö) och Boihop i
Göteborg är viktiga för kontakter med potentiellt intresserade liksom för
bildandet av nya startargrupper och lobbying för fler kollektivhus. Före
ningen vill fungera som en resurs för sådana grupper och som ett av deras
"skyltföns ter" mot omvärlden.

10. Vara till hjälp medproblemlösning för befintliga kollektivhus.
Föreningen bör också vara en resurs för befintliga kollektivhus när de
stöter på problem.

11. Fortsätta sprida typprogrammetför kollektivhus till startargrupper,
bostadsforetag, arkitekter, politiker, m.fl.

12. Nationellt och lokaltförstärka kontakterna med myndigheter, bo
stadsföretag och arkitekter i syfte att verka för en större förståelse för



kollektivboendets värden och villkor, samt för att uppnå större acceptans
för kollektivhuset som en alternativ boendeform på marknaden.

13. Underhålla kontakter med andra länder, speciellt i Europa, där idag
regionala aktivistnätverk och forskargrupper växer sig allt starkare. Delta
i möten och aktiviteter efter råd och förmåga. Bevaka nyhetsbrev och
hem sidor från andra länder. Verka för översättning av svenskt material
till engelska. Förstärka förståelsen hos svenska aktörer för värdet av att
delta i och utbyta erfarenheter med relevanta europeiska grupperingar.

14. Intensifiera kontakten medpolitiker och bostadsföretag, t.ex. genom
att bjuda in riksdagens civilutskott till något kollektivhus.

15. Medverka i bostadsmässor och utställningar för att sprida informa
tion om kollektivhusrörelsen till en större allmänhet.

16. Medverka iforskningsprojektet Elastiska hem, samt söka medel för
projektet "Handbok för startargrupper, genomförandestudie".

17. Öka samarbetet medFöreningen/är byggemenskaper, t.ex. genom att
tillsammans driva frågan om kommunal borgen för byggemenskaper.

18. Söka samarbete med Coompanionför att utveckla kooperativ hyres
rätt som upplåtelse/ormför kollektivhus.

19. Sammanställafakta som visarpå den samhällsekonomiska vinsten
med kollektivhus.

20. Studera ochjämföra renoveringsprocesser i kollektivhus från 50- och
80-talet.

21. Tillsammans med intresserade startargrupper och andra, somt.ex.
Föreningen för Byggemenskaper, lobbaför att kommuner ska ge bo
gemenskaper kommunal borgen genom att ta fram informationsmaterial
om de fall där kommuner gett kommunal borgen och uppvakta kommun
förbundet och politiker om detta.

22. Fortsätta driva en ide- och erfarenhetsbank.

23. Arbetaför att bostadsförmedlingar/företag inrättar en köför kollek
tivhus/gemenskapsboende.

24. Lista internationella kontakter

25. Ordna två webinarier under hösten om processen för att få till nya
kollektivhus.

26. Undersökaförutsättningarna för att inrätta en utmärkelse till årets
kollektivhus och/eller kollektivhusstöttare.

27. Undersöka möjligheten att 2022/23 då förhoppningsvis några kollek
tivhusbyggen står klara, med EU/statliga medel arrangera en europeisk
kollektivhusens bostadskonferens.




