KOLLEKTIVHUS NU
Protokoll för styrelsemöte söndagen den 16 augusti i Tullstugan samt via zoom.
Närvarande fysiskt; Ulrika Egerö, Ann Mari Engel, Mats Holmström, Kerstin Kärnekull, Birgitta
Nordström
Via zoom; Peter Bylund, Lotta Ahlén
1. Ordförande Ulrika, sekreterare Birgitta, justerare Mats för mötet.
2. Dagordningen godkännes plus tillägg ang. en artikel i DN om byggemenskaper.
3. Föregående protokoll godkännes samt läggs till handlingarna.
4. Årsmötet den 5 september. Årsmötet kommer att bli i form av zoommöte men verkar
lämpligt att ha en lokal för presidiet. ABF kommer att hjälpa till att hålla i mötet till en
kostnad av 800: -/timmen eftersom det är en lördag. Vi tycker att det verkar lämpligt att
försöka hyra en lokal på ABF, cirka två timmar, 14.30–16.30. Vi föreslår att Ulrika är
mötesordförande för enkelhetens skull och någon av oss sekreterare, lämpligt att någon
annan är justerare. Vi hoppas på att valberedningen fortsätter ett år till.
5. Corona och kollektivhusen. Vi skulle vilja informera medlemmarna om hur olika kollektivhus
har löst sin verksamhet/matlagning under pandemitiden. Beslutar att göra ett frågeformulär
och sända ut till medlemmarna och hoppas kunna ha någon information klar till årsmötet. Vi
beslutar att Peter och Mats ställer ihop ett frågeformulär snarast och skickar ut till
medlemmarna.
6. Aktiviteter i höst. Ev. anordna en serie webinarium vid olika tillfällen. Börja med ett kring
startargrupper för att ta tillvara deras erfarenhet. En lördag-söndag eftermiddag. Kerstin,
Peter och Ulrika hjälps åt med detta. Skulle kunna vara tre olika inslag, med bland annat
Helena Westholm, som kan berätta om hur man klarar att vara uthållig i processen.
7. Bostadsutredning ”En socialt hållbar bostadsförsörjning”. Är för närvarande en svår situation
för byggandet, inga anvisningar för allmännyttan. Ulrika har en kollega, Christoffer Carlander,
ska arbeta med utredningen så hon ska prata med honom om det.
8. Processdokument. Beslutar att först arbeta med webinariet, avvakta till efter det.
9. Revisorernas granskningskommentarer. Mats tittbehörighet till Nordea är på gång, det har
stått still i juli.
10. Kollektivhusrörelsens behov av juridisk kompetens. Finns en del frågor kring stadgar,
kooperativ hyresrätt, bostadsrätter. Vi får återkomma till det, ej klart.

11. Samarbete med Coompanion om kooperativ hyresrätt. Ulrika har skypemöte bokat med Eva
Ternegren och Ingrid Westerfors fredagen den 28 augusti kl. 10.00 – 11.00. Även Mats har
möjlighet att vara med på mötet. Svårigheter kring Bolagsverket och att få stadgar godkända.
12. Bo Tillsammans. Manusstopp blir den 25 september så att årsmötet kommer med. Finns en
lokalredaktör i Västsverige, Mona Wallin, Lotta kollar upp det.
13. Hemsidan. Inte hänt så mycket, det har varit semester.
14. Läget för kollektivhus och startargrupper runt om i landet. Varit något på gång i Ragunda i
Jämtland som verkar väldigt osäkert, något missförstånd?? Den 14/8 hade DN en artikel om
en ny byggemenskap som vi bör följa upp, Ann Mari??
15. Kommande styrelsemöten. Vi beslutar att ha konstituerande möte söndagen den 6
september kl. 16.00, digitalt.
16. Elastiska hem och Divercity, rapporter. Kommer skriftligt
17. Trycka på Hyresgästföreningen. Ann Mari försökt men inte fått något svar
18. Medlemslistan, mentorskap. Ovanligt många har betalat i år, överensstämmer med budget.
Några ska kollas upp ändå. Vid årsmötet måste man vara medlem för att ha rösträtt.
19. Övriga frågor. Artikeln i DN har vi pratat om.
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