Kollektivhus Nu
Protokoll från styrelsemöte måndag 7 juni 2021 via Zoom
Närvarande: Ulrika Egerö, Mats Holmström, Rolf Ericson, Ann Mari
Engel, Linnea Wesslund, Johanna Blomberg
1.

Mötesordförande: Ann Mari Engel, sekreterare: Ulrika Egerö,
justerare: Johanna Blomberg.

2.

Dagordningen godkändes

3.

Föregående protokoll lades till handlingarna.

4.

Digitalt diskussionsforum
Beslutade att ordna ett digitalt erfarenhetsutbyte den 13 september kl. 19 i
första hand för de hus som har inflyttning i år eller de närmaste åren och
att fråga Boihop Högsbo om de vill inleda.

5.

Öppet hus och liknande
Beslutade att Ulrika skickar ut ett mejl där vi uppmuntrar husen att ha utåtriktade aktiviteter, och att rapportera in dem i förväg till oss så vi kan lägga
upp dem på vår hemsida. Om det blir många som planerar sådana i slutet av
september/början av oktober så kan vi lägga upp ett samlat dokument med
uppgifter.

6.

Konferens om socialt byggande i Göteborg den 18-19 november
Planeringen har kommit igång. Kerstin sitter med i planeringsgruppen. Ett
2 timmars seminarium om bogemenskaper planeras.

7.

Aktiviteter i höst
Beslutade att Ulrika frågar forskarna i Lund, som gör en studie om delningsekonomi i kollektivhus, om de kan berätta om sin studie på en träff
för alla våra medlemsföreningar. Föredraget skulle kunna sändas digitalt.
Startargruppen Röda Oasen i Malmö och det samarbete de haft med
Form/Design center i Malmö kan också vara något att få ta del av vid
träffen.

8.

Kontakter med hemsidan Bo tillsammans
Rolf har haft en första kontakt med dem och ska prata mer med dem.

9.

Ekonomin
Det ekonomiska läget är bra. Rolf och Mats kollar upp en mindre oklarhet
kring portokostnader.

10.

Medlemslistan, mentorskap
Några medlemsföreningar var kontaktade för att kolla att våra kontaktuppgifter stämmer och för att påminna om ev. obetalda medlemsavgifter.
Övriga bör kontaktas före midsommar.

11.

Instagram-konto
Mats ordnar ett instagramkonto. Ulrika och Mats kan vara administratörer. Vi bör ha koppling mellan vår facebooksida och instagramkontot så
inlägg hamnar på båda. Om intresse finns hos våra medlemsföreningar
vore det bra om de kan ansvara för att lägga upp bilder på instagramkontot t.ex. en vecka eller en månad var.

12.

Kommande styrelsemöten
Lördag 4 september kl. 13-17 (vi börjar troligen kl. med enklare lunch
och att få träffa några av de boende) i Tunnan i Borås.
Torsdag 14 oktober kl. 19-21 digitalt.
Lördag den 20 november i Göteborg.

13.

Samarbetsfrågor
- Divercity steg 3 får besked om anslag kring midsommar.
- ByggaBo-portalen: arbetet har varit vilande
- Ylva Sandström, stödmedlem i Kollektivhus Nu och tidigare styrelsemedlem i Föreningen för byggemenskaper, funderar på hur någon form
av kontinuerligt samarbete kring socialt byggande kan organiseras.

14.

Söka anslag för ett projekt
Kerstin Kärnekull och Ingela Blomberg har sökt och fått ett mindre anslag för att hämta hem erfarenheter från startargrupper och ”communityled housing” i Danmark, Österrike och Nederländerna från Whites forskningsstiftelse ARQ. Start nu i sommar, klart senhösten 2022. Två webbinarier för erfarenhetsspridning ingår.

15.

Bo tillsammans
Nästa nummer, som är planerat till 15 september, kommer bland annat att
handla om 40-årsjubileet och diverse rapporter från medlemmarna.

16.

Läget för kollektivhusen och startargrupperna runt om i
landet
Kollektivhus i Malmö för en tynande tillvaro och har svårt att få ihop en
styrelse. Boihop Högsbo i Göteborg nu inflyttat, men fått problem med
hyressättningen p.g.a. ett avtal för lägenheterna och ett för de gemensamma lokalerna. Hambo har inflyttning i augusti.

17.

Europeisk kollektivhuskonferens 2023
Inspel från Kerstin Kärnekull: Söka stöd för genomförande? Samarbete
med det kommande nätverket för Socialt byggande? Eller en europeisk
planeringsgrupp? Kerstin och Ingela Blomberg har många kontakter.
Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.

Vid anteckningarna

Ulrika Egerö

