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 Protokoll från styrelsemöte lördag 21 januari 2012 

i Hässelby familjehotell, Stockholm 

 

 

Närvarande: 

Ordinarie: Dick-Urban Vestbro, Eva Norrby, Elisabeth Olszon, Birgitta Nordström, John Fletcher, 

Nils Assarsson 

Suppleanter: Lotta Bystedt, Karin Sahli, Anne Demérus 

Adjungerad: Ingela Blomberg 

Valberedning: Margareta Ossbahr, Gunnel Torstensson till och med § 12 

Anmält förhinder: Yvonne Segerheden 

 

Ärende Beslut Ansvarig 

   

1. Ordförande Dick Urban Vestbro valdes.  

2. Sekreterare Elisabeth Olszon valdes.  

3. Justerare Karin Sahli valdes.  

4. Dagordning Godkändes med smärre tillägg under Övrigt.  

5. Årsmötet 2012 

plats, tider 

Kollektivhuset Kupan i Älvsjö/Stockholm har accepterat att mötet hålls 

där lördagen den 17 mars kl 13 med efterföljande middag. I samband 

med årsmötet görs ett studiebesök i Kupan och närbelägna kollektivhu-

set Prästgårdshagen. Påminnelse till revisorer och valberedning har gått 

ut. Färdknäppens kör ska tillfrågas om underhållning. 

Dick Urban Vestbro har redan skickat ut inbjudan och kommer att upp-

repa detta till våra medlemmar. 

Birgitta Nordström och Karin Sahli tar hand om registrering av ombud 

och besökare och tar betalt för middagen. 

 

 

 

Lotta  

DUV 

Birgitta 

Karin 

6. Middag årsmötet Vi måste hjälpas åt att ordna middag på årsmötet. Dick Urban Vestbro 

har bett föreningen Kombo bidra med tre personer som lagar mat. Ann 

Mari Engel är frivillig. Gunnel Torstensson tillfrågas av Dick om efter-

rätt. Anne Demérus lovar att samordna middagen, inklusive inköp från 

Systemet. Vi beslutar att middagen ska kosta 100 kr. Vinet/ölet ska 

kosta 30 kr glaset/burken (för att få in ett litet överskott). 

 

DUV 

Gunnel 

Anne 

7. Föredrag årsmötet Dick Urban Vestbro ska tillfråga Staffan Schartner som i december 

2011 har bildat föreningen Byggemenskaper. Alternativ: Erik Berg. 

DUV 

8. Verksamhetsbe-

rättelse 

Vi godkänner utskickad verksamhetsberättelse med smärre ändringar 

och tillägg.  

DUV 

9. Verksamhetsplan Nils Assarsson åtager sig att sammanställa ett förslag till verksamhets-

plan för 2012-2013 utifrån dagens diskussioner. Den ska skickas ut till 

styrelsen för kommentarer senast 10 februari för beslut per e-post 

senast 17 februari.  

 

Nils 

10. Presenter årsmötet Elisabeth Olszon åtager sig att ordna presenter till årsmötet (Kupan, 

Prästgårdshagen, avgående styrelseledamöter). 

Elisabeth 

11. Valberedning Valberedningen var närvarande på mötet och vi har en diskussion om 

kommande styrelse och de kompetenser vi saknar. 

 

12. Budget 2012-2013 Vi går igenom förslaget till budget och beslutar om smärre ändringar. 

Budgeten godkännes preliminärt med reservation för eventuella förslag 

i verksamhetsplanen. Dick Urban Vestbro sänder Excelarket till John 

Fletcher för justering. Birgitta presenterar budgeten på årsmötet. 

DUV 

John 

Birgitta 
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13. Ekonomisk rapport Vi har 39 860 kr på plusgirot och i kassa. Vi har bokförda fodringar på 

21 893 kr. Vi beslutar att pågående fordringar står kvar under 2012 

men avskrivs i budget för 2013. Därefter ska vi inte ha annat än säkra 

fordringar i bokföringen. 

 

 

Birgitta  

14. Sänkt bokpris Vi har inte hunnit annonsera på webbplatsen att vi sänkt priset på våra 

två böcker till 150 kr styck. Denna information bör också gå ut i e-

brevet. 

 

Lotta 

15. Intresseregistrering 

i kollektivhusen 

Vi har fått svar från 37 kollektivhus/gemenskapsboenden. Det är ett 

stort material på 24 sidor. Dessutom har vi material från Eva Norrbys 

och Gunnel Torstenssons enkät. Nils Assarsson erbjuder sig att sam-

manställa materialet till en rapport. Så småningom ska det bli en kort 

artikel till Bo Tillsammans. Rapporten ska läggas ut på webbplatsen. 

Dick Urban Vestbro ska skicka ut materialet till hela styrelsen. 

 

Nils 

 

 

DUV 

16. Bostadsförmed-

lingen i Stockholm 

Eva Norrby har haft kontakt med Bostadsförmedlingen för att boka ett 

möte, men den ansvarige har varit sjukskriven. 

Eva 

17. Boplats syd Nils Assarsson rapporterar att Boplats syd i Malmö nu samarbetar med 

kollektivhuset Landgången. Nils ska skicka avtalet till Eva Norrby. 

Nils 

18. Webbportal för 

lägenhetsbyte 

Vi har fortfarande ingen kandidat som vill arbeta med en webbportal. 

Förfrågan ska ut i nästa e-brev. 

 

DUV 

19. Nyhetsbladet 

BoTillsammans 

Nästa nummer (21) är under kontroll. Utgivning i början av februari. 

Elisabeth Olszon ansvarar för nummer 22 med utgivning i april. 

Redaktörskapet för nr 23 får avvakta tills den nya styrelsen är vald. 

Lotta  

DUV 

Elisabeth 

20. Studieresa till 

Hamburg 

Vi beslutar att fastställa datum för studieresan till den 10-14 maj 2012. 

Dick Urban Vestbro koordinerar resan. Max 20 personer kan deltaga. 

Först till kvarn gäller för deltagande. Annonsering ska ske i nästa Bo 

Tillsammans (nr 21) samt på webbplatsen. Var och en får ordna med 

sin egen resa. Försök ska göras att få ett gemensamt boende. 

 

DUV 

21. Almedalen 2012 Elisabeth Olszon har kontaktat Fastighetsägarföreningen och bett om 

samarbete. SABO ska också tillfrågas. Vårt mål är att bli inbjuden till 

seminarier med anknytning till bostadspolitik. 

 

Elisabeth 

22. Nya hus, med-

lemslistan 

Dick har sänt ut en uppdaterad lista med uppmaning till mentorerna att 

särskilt kontakta de hus som inte betalt medlemssavgift på två år. Dick 

Urban Vestbro skickar ut en uppmaning till alla att betala avgift för 

2012. Senare kontaktar mentorerna de hus som inte har betalt. 

 

DUV 

Styrelsen 

23. Utskick till stöd-

medlemmar 

Dick Urban har under januari 2012 gjort ett utskick till våra stödmed-

lemmar. Detta har hittills resulterat i bidrag på 3 800 kr. Karin Sahli 

ska komplettera med de e-adresser vi saknar till tidigare stödmedlem-

mar genom att söka telefonnummer på Eniro.  

 

 

Karin 

24. Ritningar Dick Urban Vestbro har scannat in över 200 ritningar på gamla och nya 

kollektivhus/gemenskapsboenden. Hur dessa ska användas kan disku-

teras på ett kommande styrelsemöte.  

 

25. Två skrifter Bertil Egerö ansvarar för att göra en skrift av läsvärda artiklar i Bo 

Tillsammans. 

Elisabeth Olszon ansvarar för att få till stånd en skrift om befintliga 

kollektivhus/gemenskapsboenden. 

Bertil 

 

Elisabeth 

26. Webbplatsen  Lotta Bystedt lovar bättring. Webbplatsen behöver uppdateras. Dick-

Urban Vestbro har uppdaterat alla länkar till befintliga kollektivhus/ge-

menskapsboenden. 

 

Lotta  

27. Elektroniska 

nyhetsbrevet 

Det så kallade e-brevet skickas till över 800 adresser. Vi beslutar att 

försöka skickar ut ett e-brev i månaden. Detta är ett bra sätt att hålla 

våra medlemmar och övriga informerade om ”livet” i föreningen. Dick 

Urban Vestbro åtager sig att skicka ut nästa e-brev. Vi hoppas att 

någon i nya styrelsen kan ta ansvar för e-brevet i fortsättningen. 

 

 

DUV 

28. Facebook Aktiviteterna på Facebook fungerar inte bra idag. Vi hoppas att någon i 

nya styrelsen eller någon annan medlem vill ta ansvar för Facebook. 
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29. Poolsystemet Bertil Egerö har lovat att sätta sig in i förslaget till poolsystem och 

återkomma till styrelsen. 

Bertil 

30. Publicerat Sveriges Radio har intervjuat kollektivhuset Landgången i Malmö. In-

slaget ska sändas i slutet av februari i en serie om ”att bo”. Radiopro-

grammet Karlavagnen har kontaktat ”Framtiden” i Stockholm som inte 

hade tid att delta. Dick Urban Vestbro skickar en vetenskaplig artikel 

av Jung Shin Choi och Jan Paulsson till alla i styrelsen. Elisabeth Ols-

zon har blivit intervjuad av en journalist vars publikation hon glömt 

namnet på. 

 

 

 

DUV 

31. Nästa styrelsemöte Vi beslutar att ha nästa styrelsemöte söndagen den 18 mars 2012 

kl 9.30-13 på kollektivhuset Trekanten i Stockholm. 

Alla 

32. Övrigt a. John Fletcher informerar om bilpool i Falun. 

b. Lotta Bystedt och Eva Norrby har skrivit en rapport om seminariet 

”Schyssta villkor” på Dunderbacken den 19 november 2011. Lotta 

Bystedt och Dick Urban Vestbro jobbar vidare med rapporten. 

c. Seminariet som Färdknäppen ordnade på ABF-huset den 22 okto-

ber 2011 kommer sannolikt inte att rapporteras skriftligen. 

d. Konferensen i Malmö har ändrats till den 20 mars 2012. Initiativta-

gare är Landgången, föreningen Kollektivhus i Malmö (KIM) och 

Bertil Egerö, Slottet i Lund. Nils Assarsson skriver en rapport från 

konferensen.  

 

 

Lotta 

 

DUV 

 

 

 

 

Nils 

33. Mötes avslutning, 

rundvandring 

Efter mötets avslutning vidtog en rundvandring i Hässelby familjeho-

tell under ledning av dess ordförande Leif Larsson. 

 

 

Sekreterare  Ordförande   Justerare 

Elisabeth Olszon     Dick Urban Vestbro           Karin Yttergren-Sahli 

 


