Kollektivhus Nu
Protokoll för styrelsemöte tisdag 16 mars 2021 kl. 19-21 via Zoom
Närvarande: Ulrika Egerö, Ann Mari Engel, Mats Holmström, Eva Mertel Högberg, Linnea
Wesslund, Johanna Blomberg, Rolf Ericson och Kerstin Kärnekull (adjungerad).
1. Presentationsrunda
2. Val av mötesfunktionärer
Till ordförande valdes Ulrika Egerö, till sekreterare Rolf Ericson och till justerare Mats
Holmström.
3.

Dagordningen godkändes

4. Föregående protokoll lades till handlingarna.
5. Eftersnack från årsmötet
Ulrika hade i efterhand kommit på att hon missat att avtacka avgående styrelsemöter,
men skickade senare e-post. De kommer att få blommor.
Debattartikel
En artikel är skickad till Dagens Nyheters debattredaktion som inte kommer ta in den
som en debattartikel, men vidarebefordrat den till insändarredaktionen. Beslutades att
även skicka artikeln till ett antal andra tidningar: Sydsvenskan, Östgötacorren,
Norrköpings Tidningar, Dalademokraten, Mitti (förkortad), ETC, SVT, SR och Dagens
Samhälle.
6.

7. Fördelning av arbetsuppgifter
Uppgift
Vice ordförande
Firmatecknare
Svara på mejl info@kollektivhus.nu
Medlemslista, uppdatering
Medlemslista som underlag för medlemsavgifter
Lägga ut protokoll på hemsidan
Stödmedlemslista
Hemsidan: Nyheter
Hemsidan: Lägenhetsannonser
Engelska delen av hemsidan
Facebooksidan
Kollektivhusforum på Facebook
Kollektivhuslägenheter på Facebook
Mediakontakter
Resursbanken
Öppet hus
Utskick av beställda publikationer
Arkivering, pressklipp mm
Förmedling av studiebesök
Internationella kontakter, europeiskt nätverk
Forskningskontakter, initiering av projekt
Personuppgiftsansvarig
Kontakter med Föreningen för byggemenskaper
Kontakter med presumtiva nya startargrupper

Ansvarig
Mats
Ulrika och Rolf var för sig. Separat protokoll
Ulrika och Mats
Ulrika
Rolf
Kerstin
Rolf
Kerstin och Rolf
-Alla uppmanas att skicka nyheter till Kerstin
Kerstin
Bertil Egerö (Ulrika frågar)
Ulrika, Kerstin och Mats
Ulrika och Ann Mari
Ulrika och Ann Mari
Anita Persson (Ulrika frågar)
Rolf
Ann Mari
Mats och Eva Norrby
Ulrika och Kerstin
Ulrika och Mats
Kerstin och Ann Mari
Kerstin och delvis Bertil Egerö?
Styrelsen
Kerstin och Ulrika
Kerstin

8. Beslut om firmatecknare
Separat protokoll.
9. Revisorernas granskningsrapport
Rolf gick igenom rapporten, som lades till handlingarna utom punkten ”Saknade
medlemsavgifter”, som ska behandlas vid nästa möte.
10. Annonsering för Gemenskap och samarbete
Annonsen i Hem & Hyra kom in i senaste numret, men några beställningar direkt p.g.a.
den har vi än så länge inte sett. Johanna får i uppdrag att kolla annonsering på Facebook.
11. Digitala diskussionsforum
Onsdag 14 april kl. 19 har vi aviserat som nästa tillfälle för digitalt utbyte mellan
kollektivhusen. Från kollektivhuset Trekanten har följande förslag kommit: Idéutbyte om
aktiviteter för boende i kollektivhus, vilket beslutades bli temat för diskussionsforumet.
Ulrika ber Trekanten förbereda ett inlägg. Ann Mari ordnar zoom-länk.
ByggaBo-portalen är ännu inte färdig för presentation den 14 april.
Vid det digitala mötet ska vi fråga deltagarna om det finns behov av ytterligare ett tillfälle
till före sommaren.
12. Medlemslistan, mentorskap
Gås igenom på nästa styrelsemöte, när vi har fått en uppdaterad lista med betalningar av
årsavgift för 2021. Har någon några särskilda önskemål om vilka hus hen vill vara mentor
för?
13. Kommande styrelsemöten
Måndag den 19 april kl 19
Måndag den 7 juni kl 19
14. Stöd till förvaltning av ByggaBo-portalen
DiverCity har än så länge inte hittat någon finansiering för fortsatt utveckling och
förvaltning av ByggaBo-portalen. Kerstin och Ulrika föreslår att Kollektivhus Nu stöder
portalen med 15 000 kr för 2020 och 15 000 kr för 2021, trots att det går över den av
årsmötet beslutade budgetramen. Inget beslut. Kerstin ska återkomma i ärendet och skicka
en länk till portalen.
15. Deltagande i tredje delen av DiverCity
Hittills har vi inte varit en part i projektet, utan Kerstin har deltagit som fristående expert.
Vi har blivit tillfrågade om att delta som part i ansökan om en tredje fas och Ulrika och
Kerstin föreslår att vi deltar, för att i än högre grad kunna styra det till att bli användbart
för tillblivelsen av nya bogemenskaper.
Det kommer inte finnas medel för lönekostnader för någon från oss, och om vi vill ha
ersättning för resor och andra utlägg behöver föreningen gå in med någon form av
medfinansiering. Förhoppningsvis kan våra kostnader för t.ex. Bo tillsammans räknas som
medfinansiering i och med att vi kommer redovisa resultat från projektet där, och våra ev.
kostnader för ByggaBo-portalen enligt förra punkten.
Vi beslutade att delta, under förutsättning att det inte medför extra kostnader för
föreningen.

16. Samarbete med ArkDes
ArkDes meddelar: ”Just nu har vi släppt allt som inte är måsten, och tyvärr måste även
mycket av temaspåren bantas ner. Vi hoppas få utrymme att plocka upp dem igen så smått
i höst.” Vi meddelar att vi är fortsatt intresserade.
17. Bo tillsammans
I kommande nummer: Kollektivhus Nu 40-årsjubilerar. Inslag om Spel- och dansstugan i
Åmål.
18. Övriga frågor
Kerstin rapporterade om en statlig utredning ” En socialt hållbar bostadsförsörjning”, och
kommer att delta vid ett möte den 14 april.
Ann Mari informerade om Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala 19–21 april. ”Bostaden
som rättighet”.
Johanna efterlyste fler yngre personer i kollektivhusrörelsen och vi resonerade lite kring
det.
19. Läget för kollektivhusen och startargrupperna runt om i landet
Ann Mari berättade om preliminära planerar på omvandling av ett hus i Stora Sköndal
med 24 lägenheter till kollektivhus.
20. Mötet avslutades
Nedanstående punkter hanns inte med:
Europeisk kollektivhuskonferens 2023 (om vi hinner)
Ska vi bilda arbetsgrupp nu? Gärna både från styrelsen och andra.
Hemsidan (om vi hinner och det finns något nytt att säga)
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