org nr: 802430-1023
Protokoll för Kollektivhus nu:s styrelsemöte söndag 6 september 2020 kl.
16-17 via Zoom
Närvarande: Ulrika, Birgitta, Ann-Mari, Mats, Peter, Lotta, Eva och Linnéa.
Adjungerad: Kerstin
1 Presentationsrunda
2 Ordförande Ulrika Egerö sekreterare Lotta Ahlén och justerare Mats Holmström
3 Dagordningen godkändes med tillägg av punkten för firmatecknare och tittbehörighet
under §6
4 Föregående protokoll lades till handlingarna
5 Konstituerande av styrelsen och fördelning av arbetsuppgifter
ordförande
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6 Firmatecknare och tittbehörighet
Till frmatecknare utsågs Ulrika Egerö och Birgitta Nordström att
teckna frma för föreningen var och en för sig. Mats Holmström har

tittbehörighet till föreningens konto på Nordea

7 Medlemslistan, mentorskap
Gick igenom medlemslistan och mentorskap se separat lista. Linnea
får ansvar för de nya medlemmarna. Göra en ”kortlista” på
kollektivhusen med mailadress till styrelserna, samt ansvarig i
styrelsen och lägga ut den på vår hemsida.

8 Bekräftelse av beslut som togs via mail inför årsmötet att vi skulle
anlita teknisk hjälp för att organisera ett zoommöte till en kostnad av
7250 kronor.

9 Revidera verksamhetsplan och budget för 2020
Beslut att Peter och Ann-Mari reviderar verksamhetsplanen för 2020
enligt diskussionen på årsmötet och vår diskussion i styrelsen. Birgitta
reviderar budgeten

10 Corona och kollektivhusen
19 kollektivhus har svarat på den utskickade enkäten. Mats skickar ut
enkätsvaren till alla i styrelsen och gör en anonymiserad
sammanställning som kan publiceras i Bo tillsammans för att fortsatta
diskussioner kan ske på kollektivhusforum.

11 Webbinarieserie i höst
Beslutade att avsätta 10 000 kronor till tre föreläsningar. I budgeten
vins avsatt 8000 kronor för konferenser, dessutom kan vi ta av de
budgeterade 9000 kronor för resor till styrelsemöten som inte kommer
att utnyttjas.
Peters förslag:
Tre webbinarium på 30-45 min föredrag och sedan
30-15 min frågor, riktade till startargrupper och personer som är
intresserade att starta kollektivhus.
1.Helena Westholm om hennes bok "De byggde gemenskap". Hon skulle medverkat
innan årsmötet men det blir ju inget irl i år.
2.Stig Hessellund, ansvarig för Realdanias satsning på seniorbofaellesskaber. Han
med-verkade på ett webbinarium som SKR ordnat om "vanligt" boende för äldre.
3.Kollektivhuset Under samma tak tillblivelse, kanske Kristina Elring, eller någon från
Kombo eller Rudbeckia
Webbinarierna en vardag kl. 19.30, gärna en tisdag, onsdag och torsdag under en vecka i
månadsskiftet okt/nov . De spelas in och tillgängliggörs via länk från vår hemsida!
Intresserade får anmäla sig via länk som vi har på hemsidan, Leva tillsammans och delar via
FB mf vägar!
Vi hittar samarbete med någon mindre entreprenör med goda vitsord. Ann Maris kontakt,
Freddy Grip på Sufra om det går att bli överens ekonomiskt!?
Budget:
Sändning o inspelning 3x 2000kr
Ersättning talare 3x 950kr/person
Summa 6850kr
Beslut att vi ska organisera två webbinarier under hösten.

12 Kommande styrelsemöten
Vi kommer att fortsätta ha styrelsemöten via zoom. Torsdagen den
1/10 och tisdagen den 3/11 mellan 19.00 och 21.00.

13 Datum för årsmötet 2021
Fastställdes till 20/3 2021 i Stockholm

14 Höga hyror i nybyggda kollektivhus
Diskuteras nästa styrelsemöte

15 Övriga frågor
Ann-Mari: MR-dagar kommer att hållas i Uppsala i april 2021
Styrelsen beslutade att kollektivhus.nu ska anordna ett
miniseminarium till en kostnad av 2 100 kronor. Ann-Mari gör en
preliminär anmälan och återkommer i frågan.
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