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Protokoll för styrelsemöte lördag 21 mars 2020 kl.14-16
via Skype
Deltagare: Ulrika Egerö, Mats Holmström, Birgitta Nordström,
Ann Mari Engel, Lotta Ahlén, Peter Bylund, Kerstin Kärnekull
(adjungerad)
1.

Ulrika Egerö ordförande, Lotta Ahlén sekreterare, Birgitta Nordström
justerare

2.

Dagordningen godkändes

3.

Föregående protokoll lades till handlingarna

4.

Beslutades att årsmöte och idébytardag ska hållas 5-6
september. Samma tider och upplägg. Plats meddelas senare,
Mats kollar med Sjöfarten. Kerstin frågar Helena om hon har
möjlighet att komma då. Motioner ska vara inne senast 4 veckor
före årsmötet, Ulrika hör med revisorerna om det ges möjlighet
att skicka in motioner i samband med det nya årsmötesdatumet.
Kallelse med handlingar går ut igen i maj, med uppmaning om
att anmäla deltagande.

5.

Revisorernas granskningskommentarer
Bokförsäljningen. Birgitta håller kontakt med Eva
Norrby halvårsvis och redovisar.
Beslutade att Mats ska ha tittbehörighet till kontot på
Nordea för att ha koll på försäljning av boken.
Beslutade att rekommendera årsmötet att godkänna
att de återstående pengarna i coelderly ska föras
över till den ordinarie budgeten.
Balansräkningen tillsammans med resultaträkningen
skickas ut med handlingarna till årsmötet.

6.

Kollektivhusrörelsens behov av juridisk kompetens:
Punkten skjuts upp. Under tiden kollar vi upp om
någon känner till jurister med den kompetens som vi
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7.

letar efter.

7.

Förmedling av lediga lägenheter i kommunalt ägda
kollektivhus.
Diskussionen pausas till idébytardagen?

8.

Medlemslistan, mentorskap:
Birgitta uppdaterar och skickar ut exelfilen med medlemsavgifterna vid
den 31/3 då de flesta har betalat 2020 års avgifter.
Då kan vi ta kontakt med våra medlemsföreningar
för att dels höra om de kontakt uppgifter vi har är
aktuella, dels påminna dem som inte betalat.

9.

Trycka på hyresgästföreningen
Ann-Mari kommer ta kontakt en jurist inom
hyresgästföreningen på nationellt plan. Vi vill ta upp
om de kan förhandla för kooperativa
hyresrättsföreningar som blockhyrning av något
kommunalt eller privat bostadsbolag.

10. Samarbete med Coompanion om kooperativ
hyresrätt. Ulrika har inte kontaktat dem igen.
11. Ordna möjlighet att bo i varandras gästrum
Peters sammanställning är klar. Det är lite intresse för
detta i de olika kollektivhusen. De som är intresserade
får kontakta varandra.
12. Resursbank
Inget har hänt Peter fortsätter att undersöka.
13. Rutiner för dubbelt medlemskap för startargrupper
Brevet om dubbla medlemskap har skickats ut till våra
startargrupper och Föreningen för byggemenskapers
medlemmar och finns med på vår hemsida.
Dubbla medlemsskap ska finnas med i exelfilen. Birgitta
fixar detta.
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14. Kommande styrelsemöten
Nästa styrelsemöte den 17/5 klockan 13.00 i
Stockholm. Var meddelas senare. Efter mötet äter vi
en gemensam middag.
15. Realdanias senaste skrift om seniorbofaelleskaber
Kerstin har skickat nedanstående länk till
Realdanias nya skrift med de tio pilotprojekten:
https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/fremtidensseniorbofaellesskab

Kerstin uppmanar oss att titta igenom den till nästa
möte.
16. Bo Tillsammans. Manusstopp den 20 april.
Idéer i coronatider, Ulrika och Ann-Mari skriver ihop
något. Ska läggas ut på hemsidan också, och flaggas
för i Kollektivhusforum på facebook. Ann-Mari börjar.
17. Hemsidan. Birgitta meddelar att abonnemanget för
hemsidan är betalt.
På hemsidan ska det stå att årsmötet var inställt.
Kerstin fixar det.
18. Ny forskningsansökan som gäller kollektivhus
Projektet ska genomföras under 2021 - 2023
Pernilla Hagbert, Henrik Gutzon Larsen och Bo
Bengtsson förbereder en ansökan till Formas för
jämförande studie av framväxten av ”alternativa
boendeformer” – med fokus på bl.a kollektivboende – i
Sverige och Danmark ur ett historiskt, bostadspolitiskt
och praktiskt perspektiv.
Kerstin K är tillfrågad om att vara med i en
referensgrupp som Kollektivhus NUs representant.
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19. Elastiska hem och Divercity.
Båda projekten är snart slut. Elastiska hem fungerar bra
som utbildningsprojekt och Diversity har ett förslag på
en hemsida. Kerstin kollar upp.
20. Läget för kollektivhus och startargrupper runt om i
landet.
”Under samma tak” i Göteborg är inflyttningsklart.
Bra om styrelsen kan göra en uppföljning av
typprogrammmet med processfrågor. Vi börjar med en
text om hur man kan få ihop en grupp på sin ort.
21. Inga övriga frågor.

26 mars 2020

Ulrika Egerö
ordförande

Lotta Ahlén
sekreterare

Birgitta Nordström
justerare

