Kollektivhus Nu
Protokoll styrelsemöte måndagen den 4 april 2022 kl. 19-21
via Zoom
Deltagare; Ulrika Egerö (UE), Ann Mari Engel (AME), Rolf
Ericsson (RE), Mats Holmström (MH), Linnea Wesslund (LW)
1.

Ordförande UE , sekreterare MH och justerare LW för mötet.

2.

Dagordningen godkändes.

3.

Föregående protokoll gicks igenom och lades till
handlingarna.

4.

Reflektioner från årsmötet och idébytardagen
Det var lite folk på årsmötet, men bra diskussioner.
Idébytardagen, bra snack, men spretigt med ämnen. <till nästa gång är det
bra om vi försöka styra lite mer med inledningar eller få input på frågor
som behöver luftas.

5.

Uppdatering av verksamhetsplanen efter årsmötet
Vi behöver komplettera verksamhetsplanen med de tillägg som gjordes på
årsmötet. AME ska komplettera verksamhetsplanen till nästa styrelsemöte
utifrån de beslut som togs på årsmötet.

6.

Fördelning av arbetsuppgifter
UE ska höra med Mette om hon kan jobba med den engelska delen på
hemsidan.

Uppgift
Vice ordförande
Firmatecknare
Svara på mejl info@kollektivhus.nu
Medlemslista, uppdatering
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
Nätverk för socialt byggande
Kontakter med presumtiva nya startargrupper

7.

Ansvarig 2021
Mats
Ulrika och Rolf
Ulrika och Mats
Ulrika
Rolf
Rolf
Kerstin
Rolf
Bertil Egerö
Ulrika, Kerstin och Mats
Ulrika och Ann Mari
Ulrika och Ann Mari
Anita Persson
Lämnas tom i väntan på en lösning
Ann Mari
Mats och Eva Norrby
Ulrika och Kerstin
Ulrika och Mats
Kerstin
Kerstin
Styrelsen
Ulrika
Kerstin

Ekonomi, medlemslistan, mentorskap
Alla bör kontakta sina medlemsföreningar för att kolla att vi har aktuella
kontaktuppgifter. RE har skickat ut påminnelse, 16 obetalda, skickar ut
nya påminnelser.

Beslutades om enklare attesteringsfunktion. UE (som oftast får fakturor)
skickar en skannad/fotograferad bild med e-post till RE, och skriver i
mejlet att kostnaden är godkänd.

8.

Öppet hus 2022.
I Stockholm är det Open House Stockholm 1-2 oktober. Vi föreslår att vi har
öppet hus den här helgen för att dra nytta av Open House Stockholm. LW
undersöker om det går att lägga in information på en QR-kod.

9.

Webbinarium inför valet i april/maj
UE har skrivit till utredaren Karolina Skoog och frågat om hon kan vara med
och presentera förslagen från utredningen om social bostadsförsörjning men
inte fått svar än. Om/när ett datum kan spikas med Karolina kan vi sen fråga
Hyresgästföreningen om de också kan delta. UE undersöker vidare.
Vi behöver kanske hjälp med tekniken. Senast vi ordnade ett webbinarium hade
vi hjälp av Coompanion i Göteborg, vilket kostade 4500 kr.

10. Aktivitet kring lathunden för kollektivhus
Den lathund för kollektivhus som bland annat Kerstin och en forskare på
Södertörns högskola tagit fram inom Elastiska hem tycker Ulrika bör
spridas till framförallt nytillkomna och tillkommande kollektivhus.
Publicera lathunden i Bo Tillsammans och avsluta med en fråga om
intresse finns för ett seminarium i höst.

11. Uppvaktning av SKR om kommunal borgen
På årsmötet fick vi i uppdrag att tillsammans med Föreningen för
byggemenskaper uppvakta Sveriges Kommuner och Regioner om att de
bör uppmana kommuner att ge kommunal borgen för byggemenskaper.
Tore Wizelius från Hambo har skrivit ett förslag till skrivelse att skicka in
till SKR inför en sådan uppvaktning, och deltar gärna. UE ser hur vi kan
gå vidare.

12. Rapport om ByggaBo-portalen
Inom tredje fasen av Divercity jobbas på att förbättra portalen ytterligare.
Tanken är att det ska finnas en karta med alla bygg- respektive
bogemenskaper och att varje sådan ska ha en egen sida där man
presenterar sig. Ulrika föreslår att vi, när portalen fungerar någorlunda,
frågar våra medlemmar om de vill finnas med och om de i sådana fall vill
lägga in information själva. För de andra av våra medlemmar som vill
vara med kan någon/några av oss lägga in dem enbart med namn och sen
en länk till ”Hus” resp. ”Startagrupper” på vår hemsida. En bild måste
finnas på varje hemsida, men om föreningarna inte själva levererar någon
bild kanske vi kan lägga in vår logga så länge? UE och Kerstin håller koll
på hur det utvecklas.

13. Kommande styrelsemöten
Söndagen den 12 juni någonstans i mellansverige.
Digitalt möte 31 augusti.

14. Övriga frågor
De höjda matpriserna diskuterades. Flera kollektivhus tar mer betalt för
gäster än de boende för att förbättra ekonomin.

Mats Holmström
Sekreterare

Ulrika Egerö
Ordförande

Linnea Wesslund
Justerare

