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Protokoll digitalt styrelsemöte lördag 16 januari-21 kl 14.00 – 16.15
Närvarande; Ulrika Egerö, Ann Mari Engel, Mats Holmström, Linnea Wesslund,
Birgitta Nordström, Peter Bylund (till kl 15.30) och Eva Mertel Högberg
1. Mötesfunktionärer
Till ordförande valdes Ulrika Egerö. Till sekreterare Eva Mertel Högberg. Till
justerare Linnea Wesslund.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll från den 7 december-20 lades till handlingarna.
Förtydligande, nästa styrelsemöte digitalt tisdag 2 februari kl 19.00.
4. Debattartikel
Har Kerstin hunnit göra mer? Ulrika kollar och tänker till. Viktigt att olika
boendeformer kommer fram, framför allt vid en pandemi. Och att bo
kollektivt med gemensamhetslokaler och närhet till grannar är en otrolig
fördel vid en pandemi. Vem vänder vi oss till? Allmänhet, politiker,
byggföretag? Ulrika spånar fram ett förslag som skickas ut till oss alla på
påseende.
5. Upphovsrätt
Ann Mari har skickat in ansökan upphovsrätt ”Bo tillsammans” och betalat
2000 kr. Vi får beslut, till Ulrika, om ett par månader.
6. Bokförsäljning
Vi går igenom vad vi har i böcker, Mats håller koll. Birgitta meddelar att vi
sålt 46 böcker 2020.
7. Styrelsemöte
Nästa styrelsemöte tisdag 2 februari kl 19.00. Digitalt.
8. Verksamhetsplan och budget 2021
Vi tar fram verksamhetsplan för 2020 och spånar om förändringar och
förtydligande. Under ”Vi vill….” punkt 6; går det att skapa ett forum för
medlemsföreningarna att ha en mer inbördes aktiv kontakt? Punkt 8;
facebook sida, intresset ökat. Punkt 11; ev översätta typprogrammet till
engelska. Punkt 16; Elastiska hem, bort, avslutat. Punkt 17; lägga till
DiverCity med flera. Punkt 18; bort. Punkt 22; tillägg Bygga bo portal. Punkt
25; tänka till om tema. Punkt 27; diskuteras i egen punkt i dagordningen.
Birgitta och Ulrika tittar på ekonomi och budget. Vi diskuterade också hur
vi kan saluföra vår bok. Är den recenserad? Peter kollar med
Bibliotekstjänst. Kan vi få in en annons om boken i Hyresgästföreningens
medlemstidning. Kostnad?
9. Övriga årsmötesförberedelser
Årsmötet blir digitalt lördag 13 mars kl 14.00 – 17.00. Ulrika skickar ut
inbjudan till alla medlemsföreningar. Ulrika kollar upp suffra-teknik,
kostnad ca 7 000 kr. Verksamhetsberättelse är på G, Ulrika skickar ut.

Birgitta har kontakt med revisor. Idebytardagen ställs in och ersätts delvis
av två digitala tillfällen för erfarenhetsutbyte, torsdag den 18 februari
kl 19.00 och onsdag den 14 april kl 19.00. Ev punkter – hur har vi hanterat
pandemin i våra boenden?
10. MR-dagarna 19 – 21 april
MR-dagarna den 19 – 21 april i Uppsala blir digitala. Trots det är kostnaden
densamma 3 500 kr vilket vi känner är väl hög då mycket av meningen med
mötet, mingel med övriga, går förlorad. Vi beslutar att höra om vi på något
sätt kan annonsera om vår verksamhet samt vår bok på deras hemsida inför
dagarna.
11. Årets kollektivhus o/el kollektivhusstöttare
Kan vara tveksamt att vi varje år har möjlighet att lyfta fram ett specifikt
kollektivhusboende alternativ stöttare. Ulrika vidareutvecklar Peters
förslag tillsammans med honom.
12. Europeisk kollektivhuskonferens 2023
Bordlägger frågan. Men intresse finns runt att arrangera en europeisk
kollektivhuskonferens år 2023. Ulrika och Kerstin tar en diskussion.
13. Bo tillsammans
Nästa nummer är klar och kommer ut i februari.
14. Höga hyror i nybyggda kollektivhus
Ulrika ej hunnit ta kontakt med den statliga bostadsutredningen, men
skall göra det. Linnea ej talat med deras fastighetsägare i Borås. Har
Kerstin kontakt med SABO?
Kan höga hyror vara en del i debattartikeln?
15. Läget för kollektivhusen och startargrupperna
Sjöfarten gått över från kooperativ till vanlig hyresrätt. Intresse för att flytta
in i det nya kollektivhuset i Stockholm finns trots höga hyror. I övrigt inget
att rapportera.
16. Hemsidan
Ändringar skickas till Kerstin. Kolla behörighet att göra ändringar på
hemsidan för Ulrika och Mats.
17. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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