Protokoll från styrelsemöte lördag 21 maj 2011
kl 13-17 i kollektivhuset Tre Portar, Skarpnäck

Närvarande: Anne Demérus, Yvonne Segerheden, Karin Yttergren-Sahli, Eva Norrby (till punkt 6), John
Fletcher, Nils Assarsson, Birgitta Nordström, Dick Urban Vestbro
Anmält förhinder: Elisabeth Olszon, Ingela Blomberg, Lotta Bystedt, Elsa Grip

1.

Formalia

Ansvar

Beslöts att John är ordförande, att Dick är sekreterare och att Karin justerar protokollet.
Beslöts att flytta upp tre punkter som kräver Evas närvaro

2.

Karin

Hur kanalisera intresset?

a) Registrering av intresse i kollektivhusen
John har inte hunnit arbeta med denna fråga. Uppdraget till honom kvarstår.
b) Registrering av intresse hos företag med kollektivhus
Evas och Gunnels sammanställning har skickats ut. Gunnel hinner inte arbeta mer med
frågan. Beslöts att inte gå ut med fler påminnelser utan nöja oss med de svar som kommit
in. Nils rapporterade om Boplats Syd och MKB:s nya intresse för kollektivhus. Beslöts
att lägga till den informationen på listan, att uppdra åt Eva, Elisabeth & John att sammanfatta de båda listorna samt komma med förslag till åtgärder till nästa styrelsemöte.

John

Eva
Elisabeth
John

c) Uppvaktning av Bostadsförmedlingen i Stockholm
Dick meddelade att han inte hunnit begära ett möte för diskussion om möjlighet att registrera intresse för kollektivhus och att vara med på Bostadsförmedlingens enkät. Uppdraget till honom, Eva och Ingela kvarstår.

Dick
Eva
Ingela

d) Förmedling av bostad i kollektiv
Lotta hade i uppdrag att kontakta sajten www.alternativ.nu/index.php?board=72.0 för att
fråga om möjligheten till samarbete. Uppdraget kvarstår.

Lotta

e) Webbportal för lägenhetsbyte i kollektivhus
Svante Tidholm i kollektivhuset Tre Portar hade framfört förslag om en gemensam webbtjänst för Sveriges kollektivhus, där man kan lämna sin e-postadress och få information
när det finns lediga lägenheter i något kollektivhus. Svante inbjöds till styrelsemötet och
förklarade förslaget närmare. Frågor ställdes om hur hus med andra upplåtelseformer än
hyresrätt skulle kunna vara med, hur instruktionerna till enskilda hus skulle se ut, i vilken
mån webbtjänsten skulle vara automatisk och vad arbetsinsatsen skulle kunna bli om man Ingrid S
måste svara manuellt på förfrågningar. Beslöts att i princip tillstyrka Svantes förslag och Svante T
att be Ingrid Sillén och Svante Tidholm att i samråd utforma en praktiskt och bra lösning. Dick
Dick kontaktar Ingrid.
3. Marknadsföring av boken Living Together
Eva har undersökt villkoren för annonsering och försäljning av boken genom Amazon. I
villkoren ingår att Kollektivhus NU har ett bankkonto godkänt av Amazon och att vi kan
ta emot betalning genom betalkort. Beslöts att Birgitta kollar vilka länder Nordea har
kontor i (måste vara UK, Österrike, Frankrike, Tyskland eller USA) samt vad det skulle
kosta att ordna betalning genom Mastercard eller liknande. (Tillägg av Dick: vi bör även
kolla möjligheten till betalning till Kollektivhus NU genom Paypal).

4.

Birgitta

Kommande styrelsemöten

Beslöts att skippa tidigare beslutat möte per Skype tisdag 14/6; att fastställa nästa möte
till lördag 20 augusti kl 13-17 och att det ska hållas på Landgången i Malmö. Beslöts be
Nils undersöka möjligheten till billig övernattning som medger smidig avfärd till Köpenhamn söndag morgon, att bjuda in representanter för Malmö kollektivhusförening plus
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Nils

Närboföreningen i Skåne till en gemensam middag i Landgången lördag kväll och att
undersöka möjligheten till studiebesök till ett par bofællesskab i Köpehamn söndagen
21/8 (med möjlighet att ta tåget från Köpenhamn efter kl 171). Beslöts att vidhålla tidigare planerade möten onsdag 12/10 per Skype samt lördag 26/11 (plats ej bestämd).

5.

Uppdrag att integrera förslag i verksamhetsplanen

Årsmötet hade uppdragit åt styrelsen att omarbeta den framlagda verksamhetsplanen med
hänsyn till de många idéer som kom fram vid redovisningen från gruppdiskussioner på
årsmötet. Som underlag för styrelsens diskussion hade John gjort en tabell med de 30
noterade förslagen + Johns egna kommentarer + tomma rutor för styrelsens beslut.
Beslöts att söka ordna seminarier, konferenser eller möten om juridiska och ekonomiska
frågor kring kollektivboende i Väst-Sverige, Skåne och Stockholm under hösten. Dick
kontaktar Elisabeth Olszon om möjligheten att bilda en arbetsgrupp i Göteborg samt Kerstin Kärnekull om hennes möjlighet att medverka i en arbetsgrupp i Stockholm. Nils
söker bilda en arbetsgrupp i Skåne. Beslöts att uppmana seminarieanordnarna att försöka
sammanställa resultatet från seminarierna i rapporter som kan läggas ut på webbplatsen.
Beslöts vidare att Dick ber Bertil Egerö göra ett förslag till skrift med artiklar från Bo
Tillsammans i enlighet med den idé han presenterade på årsmötet. Denna skrift ska kunna
laddas ner från webbplatsen. Beslöts att be John att baka in dessa två punkter plus den
om webbportal för lägenhetsbyte samt att lägga övriga punkter som en bilaga till verksamhetsplanen. Därefter läggs den ut på webbplatsen. Dick skickar dessutom ut den till
alla medlemmar med en uppmaning att särskilt beakta de punkter som kan genomföras av
enskilda kollektivhusföreningar eller av lokala samarbetsföreningar.
6.

Dick
Yvonne

Alla
Dick
Birgitta

Listan på stödmedlemmar

John hade sänt ut uppdaterad lista över 89 stödmedlemmar med uppgift om betalning alla
år sedan 2006. För ganska många saknas uppgift om e-postadress. Beslöts att John sänder
ut brev till dessa med begäran om e-postadress (plus uppmaning att betala medlemsavgift
till de som inte gjort detta). Beslöts att Birgitta gör ett förslag till hantering av stödmedlemmar (inklusive tackbrev). Dick föreslog att föreningen ska be stödmedlemmarna om
bidrag till särskilda projekt (t ex upprättande av webbportal för lägenhetsannonser).
Beslöts att införa en notis i Bo Tillsammans om vikten av bidrag genom stödmedlemmar.

9.

John
Dick

Nya hus, medlemslistan, rundringning

Dick hade sänt ut uppdaterad medlemslista med uppgift om betalning av medlemsavgift
enligt Johns senaste information. Dick påpekade att Fullersta Backe, Kornet, Stacken,
Södra station, Tre Portar, Vildsvinet och Ängsviksgården har nya kontaktpersoner, att
Hässelby familjehotell, Rio, Sjöfarten och Tullstugan har nya ordföranden, att Kornet
består av två föreningar (en som inte är med och en som är med), att Slånbäret återinträtt
som medlem och betalt avgift för 2011 (med ny kontaktperson) samt att Göteborgskooperativet Independent Living (funktionshindrade) blivit medlem och betalt avgift. Beslöts
att Karin är mentor för Slånbäret, att Eva är mentor för Gröna Dalen i Ransbysäter och att
Anne är mentor för Rudbeckia i Uppsala. Beslöts att alla styrelsemedlemmar (=mentorer)
kontaktar sina hus/föreningar före midsommar med prioritet för de som inte betalt avgift
eller som har andra frågetecken i listan. Beslöts att Dicks lista är ’originallista’ och att
John eller Birgitta inte behöver föra några medlemslistor. Beslöts att be Birgitta sänder
uppgift om betalning av avgifter till Dick med jämna mellanrum (t ex 4 gånger om året).

8.

Dick
Bertil

Öppet hus

Beslöts att fastställa rekommenderat datum för Öppet hus till 1-2 oktober, att Dick gör
ett utskick till föreningarna om detta och att Yvonne sammanställer information som
sedan kommer in i det tidigare använda tabellformatet. Nils meddelade att Landgången
kommer att ha Öppet hus 29 maj.

7.

Dick
Elisabeth
Kerstin K
Nils

Birgitta

Karin
Anne

Ekonomisk rapport

John rapporterade att det finns ca 30.000 på plusgirot. Dick noterade att 25 medlemmar
inte har betalt avgift för 2011. Beslöts uppmana mentorerna att påminna om avgiften.
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Alla

Tåg till Stockholm finns med avgång från Köpenhamn 17.33, 18.37 samt nattåg 21.53. Flyg med Norwegian
finns 18.55 från Kastrum för ungefär samma pris som tåg.
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10. Projekt Byälvsvägen i Bagarmossen
Ingela har meddelat att varken Stockholmshem eller boende vid Byälvsvägen är intresserade av självbyggeri med inriktning på gemensamma ytor. Dick berättade att Vänsterpartiet i Stockholms stadshus vill driva frågan om självbyggeri och kollektivisering av
befintliga bostadshus som en politisk fråga. Dick ansåg att projektet har koppling till idéerna kring självförvaltning och ’Baugruppen’, och att det därför är viktigt för Kollektivhus NU att driva principfrågan vidare. Beslöts att Dick formulerar ett förslag till skrivelse
till Stockholmshem och andra bostadsföretag med uppmaning till försöksverksamhet i
riktning mot självförvaltning och självbyggeri. Förslaget sänds ut för beslut per e-post.

Dick

11. Studieresor
Elsa har förklarat sig villig att arbeta med ett förslag till studieresa till kollektivhus i Danmark och/eller Nordtyskland/Belgien/Holland tidigast i oktober. Erik Berg har förklarat
sig intresserad av att arrangera en studieresa till ’Baugruppen’ i Europa. Beslöts att uppmana både Elsa och Erik att komma med förslag, helst omfattande mindre än en vecka (t
ex fyra dagar från torsdag kväll till tisdag morgon).

Elsa
Erik B

12. Nyhetsbladet Bo Tillsammans
f) Nr 19:
Beslöts att Anne Demérus ska vara medredaktör tillsammans med Karin Yttergren-Sahli
och att utgivning sker ca 1 september. Dick hade sänt förslag till innehåll till Anne och
Karin. Tid för layout mm bör bokas med Ingrid Sillén ca en månad före utgivning.

Karin
Anne

g) Nr 20
Nils har lovat vara redaktör. Han har frågat Bertil Egerö om denne vill vara medredaktör,
men ännu inte fått svar. Utgivning ska ske i november.

Nils
Bertil E

13.

Webbplatsen

Lotta hade före mötet meddelat att hon samtalat med webbredaktör Ingrid Sillén och
kommit fram till ett antal förslag som sänts ut till styrelsen. Beslöts att tillstyrka förslagen och att uppmana alla i styrelsen att då och då titta på hemsidan för att se om de ser
något som bör rättas till eller kompletteras. I så fall kontaktas Lotta.
14.

Alla

Elektroniska nyhetsbrevet

Beslöts be Yvonne göra ett förslag till brev att sändas ut före midsommar. Förslag till
innehåll: datum för Öppet hus, uppmaning att bli stödmedlem, Färdknäppens seminarium
22/10, rapport om besöket i Tre Portar, uppmaning att gå med på fansidan, Facebook,.

Yvonne

15. Fansidan på Facebook
Fansidan har 329 anhängare. Sedan 10 december 2010 har 25 inlägg gjorts (+ ett antal
gillanden). Yvonne tog upp frågan vad hon som administratör bör och får göra i form av
inlägg. Styrelsen ansåg att inga begränsningar bör finnas för vad Yvonne skriver som
person, men hon bör då och då framföra föreningens/styrelsens synpunkter och då skriva
under med Yvonne, styrelsen för Kollektivhus NU. Styrelsen konstaterade att bara 3-4
medlemmar i styrelsen är med på Facebook. Dessa personer uppmanades lägga in bilder
och göra inlägg. Ingen i styrelsen ska känna sig tvungen att vara med. Yvonne bad Dick
skriva en kort rapport om intresset för bogemenskap i Italien och Taiwan

Yvonne
Nils
Dick

16. Publicerat, artikelarkivet
Sedan förra styrelsemötet har ett fåtal länkar till artiklar förts in på webbplatsen. Dick
uppmanade alla att sända länkar direkt till Ingrid Sillén (med kopia till Lotta) när de ser
något om bogemenskap, samt att de ger papperskopior till Dick för arkivering. Dick meddelade att hans arkiv omfattar pressklipp från början av 30-talet och framåt, med undantag för 50-talet. Kollektivhus NU:s interna material omfattar 5 pärmar. Dick ansåg att det
önskvärt att dessa pärmar, pressklippsamlingen och dokumentation om enskilda kollektivhus förvaras i något kollektivhus. Han har även en samling böcker som kan vara av
intresse för föreningen. Han bedömde behovet av arkivutrymme till 2, max 3 hyllmeter.
Beslöts att Anne frågar om Färdknäppen har plats för materialet medan Birgitta frågar
Sockenstugan och Eva frågar Sjöfarten. Det föreslogs även att Dunderbacken tillfrågas.

17. Övriga frågor
a.

Seminarium på Färdknäppen 22 oktober
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Anne
Birgitta
Eva

Beslöts uppmana John att lägga in detta seminarium i Verksamhetsplanen.

John

b. Conference on Sustainability Transitions
Bertil har meddelat att han inte har möjlighet att delta i denna konferens.
c. Poolsystemet
Bergsingenjör tillika samhällsfilosof Torkel Forsberg har återigen skickat artiklar till
Kollektivhus NU om det s k Pool-systemet. Bertil Egerö anser frågan vara intressant för
föreningen. Beslöts att be Forsberg sända en kortare artikel för publicering i Bo Tillsammas nr 20 och att alla i styrelsen läser utsänd artikel som underlag för diskussion på nästa
styrelsemöte.
d. Bok om demografiska förändringar
John berättade att han arbetar med en bok om demografiska förändringar i världen och
vad dessa kan betyda för efterfrågan på bostäder med inriktning mot bogemenskap.

Nils
Alla

e. Frågan om bättre begrepp än ’kollektivhus’
Yvonne tog upp frågan om nya begrepp att användas av Kollektivhus NU för att undvika
missförstånd pga de fördomar som finns kring begreppet ’kollektivhus’. Det påpekades
att styrelsen och föreningen som helhet behandlat frågan flera gånger tidigare, med resultat att föreningens namn ska kvarstå men att vi även ska använda begreppen bogemenskap, gemenskapsboende och liknande. Beslöts be Yvonne återkomma om begreppsfrågan på nästa styrelsemöte.
f. Dicks resor
Dick berättade att italienska staten anslagit medel till byggande av kollektivhus och att
han haft kontakt med Bologna kommun, som sannolikt ska bygga Italiens kollektivhus nr
2 (efter Turin). Silvia från Bologna kommer till Sverige i sommar och Dick har inbjudits
till Bologna i höst. Dick har dessutom inbjudits att tala om svenska erfarenheter av kollektivhus vid en konferens i Taiwan 2-5 oktober. Beslöts be Dick skriva om dessa saker
till det elektroniska nyhetsbrevet.
Vid tangenterna

Justeras

Dick Urban Vestbro

Karin Yttergren-Sahli
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Dick

