Kollektivhus Nu
Protokoll styrelsemöte nr 4 onsdagen den 13 oktober 2021
kl. 19-21 på zoom,
Deltagare Ulrika Egerö (UE), Mats Holmström (MH), Ann Mari Engel
(AME), Eva Mertel Högberg (EMH), Linnea Wesslund (LW), Johanna
Blomberg (JB), adjungerad Kerstin Kärnekull (KK)

1.

Till ordförande valdes UE, sekreterare (MH) och justerare för
mötet (AME).

2.

Dagordningen godkändes.

3.

Föregående protokoll lades till handlingarna.

4.

Utskick från info@kollektivhus.se
Vi bör i fortsättningen göra våra utskick från vår webbmail.
Det fungerade inte när UE gjorde ett utskick, ska göra ett nytt
försök och se vad som gick fel.

5.

Digitalt diskussionsforum
Onsdagen den 27 oktober blir det digitalt diskussionsforum
för de hus som nyligen haft eller snart ska ha inflytt. Kombo
inleder.

6.

Öppet hus och liknande
Lagnö Bo i Trosa, Kombo i Stockholm, Hogslätts vänboende
i Gerlesborg och Tullstugan i Stockholm som var de som
hade någon form av Öppet hus 2-9 oktober.

7.

Konferens om socialt byggande i Göteborg den 18-19 november
med några hundra anmälda hittills.
Hambo, Tersen och Stolplyckan berättar hur de skapar/skapat
och upprätthåller sin gemenskap på ”vårt” seminarium om hur
gemenskapen hålls levande i bogemenskaper. Forskaren Paul
Fuehrer från Södertörns högskola ska prata om hur den sociala
gemenskapen kan stärkas i ett bostadsområde. UE utifrån
Kollektivhus Nu`s perspektiv. AME ska vidarebefordra inbjudan
till olika bostadsaktörer. KNU tar fyra avgifter till konferensen
En hel del nätverksträffar kring socialt byggande ordnas i
samband med konferensen, varav vi är inbjudna till åtminstone
två. Det ena handlar om möjlig samverkan i forsknings- och
utvecklingsprojekt. KK och gärna någon mer från oss deltar i
det. Det andra är på lördagen, ett ”Rådslag nr 2 om socialt
byggande” som är en uppföljning från ett digitalt sådant rådslag i
våras som många olika aktörer deltog i, liksom UE och KK.
Några vill försöka hitta någon mer stadig samverkan i frågan om
socialt byggande.
Vi ska sprida KK`s artikel om socialt byggande i Danmark.

8.

Studiecirklar i Kollektivhus Nu`s namn
Anita Persson i Färdknäppen föreslår att det ordnas
studiecirklar kring ”Gemenskap och samarbete” via Zoom i
Kollektivhus Nu`s namn. AP kan tänka sig att leda. Vi
annonserar på hemsidan och facebooksidan och via våra
medlemsföreningar. Vi kan också delta och lära att leda.

9.

Aktivitet kring kollektivhus och delningsekonomi
Forskarna i Lund, som har samlat in en enkät från
kollektivhusen på temat, har inte återkommit med besked om
ifall och i sådana fall när de skulle kunna delta i någon form
av aktivitet. UE fortsätter med att försöka få något besked.

10.

Årsmöte 2022
12 mars. Sjöfarten förstahandsval. Ulrika har frågat Södra
Station om de kan vara backup men inte hunnit få svar.

11.

Kommande styrelsemöten
Lördag 20 november kl. 13-17 i Göteborg. Boihop Högsbo
har tyvärr annan aktivitet den eftermiddagen. Ulrika har
frågat UnderSammaTak om vi kan vara där men inte hunnit
fått svar.
Lördag 22 januari 13-16 Stockholm, förhoppningsvis
Kombo.

12.

Ekonomi, medlemslistan, mentorskap
Det är fortfarande några som inte har betalat.

13.

Bo tillsammans
KK berättade om kommande numret. Det finns inget om 40årsjubiléet i nästa nummer. Förslagsvis kan vi ha en
artikelserie om utvecklingen under 40 år och även rötterna till
kollektivboendet. Stolplyckan i Linköping firar 40 år.

14.

Hemsidan
Rolf lägger i fortsättningen in protokoll och dylikt.

15.

Läget för kollektivhusen och startargrupperna runt om i
landet
Malmö har 2 aktiva i en intressegrupp, de undrar om de kan
agera i Kollektivhus Nu`s namn. En förutsättning är att de
betalar årsavgift.
Hambo har det tungt ekonomiskt, fick mindre bidrag än vad
de hade räknat med.
Vi behöver fundera på hur vi kan peppa kommande projekt.

16.

Kontakter med hemsidan Bo tillsammans
Har Rolf något mer att rapportera? Inte nu, vi avvaktar.

17.

Instagram-konto
Hur går det? UE ska höra med Niklas Krantz om hjälp.

18.

Övriga frågor
KK redovisade kartläggningen av bogemenskaper och
kollektivhus i Europa som ett forskarlag i Nederländerna
håller på med.

19.

Mötet avslutades.
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