Protokoll från möte med Kollektivhus NU:s
styrelse per Skype tisdag 19 juni 2012

Deltagare: Ulrika Egerö, Nils Assarson, Eva Norrby, Anne Demérus, Lotta Bystedt, Niklas Krantz (från
London, fr pkt 4), Dick Urban Vestbro. Anmält förhinder: Birgitta Nordström, Karin Yttergren-Sahli.

1. Formalia

Ansvar

Ulrika valdes till sekreterare och Eva till justerare. Dagordningen godkändes med tillägg
om lägenhetssamarbete med Europa och att frågan om debattartiklar skulle tas upp under
punkten om Bo Tillsammans.

Eva

2. Rapport från temadagen om kooperativ hyresrätt, Dunderbacken
Dick påminner arbetsgruppen om att vi gärna vill ha en kortare rapport som kan läggas
på hemsidan, med möjlighet att beställa hela rapporten från arrangörerna av seminariet.

Dick

3. Seminarier för startargrupper och/eller konflikter
Eftersom många var med på temadagen om kooperativ hyresrätt, prioriterar vi ett seminarium om konflikter. Det bör hållas någon annanstans än i Stockholm. I Malmö är ett
seminarium tillsammans med kommunen på gång, och då troligen i oktober. Dick skriver Dick
till Majbacken och Trädet och frågar om de är intresserade av att hålla ett nationellt
seminarium tillsammans med Kollektivhus NU i höst, t.ex. om konflikter eller vad de
annars vill att det ska handla om. Om de inte är intresserade så tar vi det i samband med
årsmötet. Nils, Eva och Lotta funderar kring programmet. Kanske skickar de ut en fråga
till kollektivhusen om vad de vill ta upp inom ämnet konflikter.

4. Webbportal för lägenhetsbyte i kollektivhus
Niklas har mailat Svante Tidholm i Tre Portar men inte fått svar. Svante har tidigare
föreslagit en webbportal. Dick ger Svantes mobilnummer till Niklas. Dick har gått med i
webbportalen alternativ.nu (http://www.alternativ.nu/index.php?board=72.0) och frågat
om de vill samarbeta, men fått ett oklart svar. Där finns massor med annonser om byten
mellan kollektiv. Niklas kollar denna portal.

Niklas

5. Bostadsförmedlingen i Stockholm
Niklas har inte gjort något än men ska utföra sitt uppdrag till nästa möte.

Niklas

6. Nyhetsbladet Bo Tillsammans
Nr 23, Eva och Dick ansvarar. Manusstopp 20/8, utgivning 1/9. Eva och Dick har kontroll. En lista med artiklar och förslag finns.

Eva, Dick

Nr 24, Ulrika & Niklas ansvarar. Utgivning 1/12. Manusstopp t.ex. 14/11. Dick skickar
tips. Viktigt att få fram bra bilder och att förvarna Ingrid Sillén om layout flera veckor i
förväg.

Ulrika
Niklas
Dick

Nr 25, Karin + ev Bertil Egerö ansvarar. Utgivning 15 februari 2013.

Karin

Debattartiklar? Önskemål har kommit om att ha debatt i Bo tillsammans. Inläggen måste
i sådana fall vara av allmänt intresse. Redaktörerna för resp. nummer får bedöma vilka
inlägg som har allmänt intresse, och fundera på om det finns någon som kan vilja svara
redan i samma nummer. Om redaktörerna är osäkra kan de fråga styrelsen.

7. Läget för Familjebostäders utlovade kollektivhus
Missförstånd hade uppstått huruvida löfte getts till Kombo och Framtiden om nytt kollektivhus i Årsta. Mejl har cirkulerat kring denna fråga före styrelsemötet. Dick har haft
kontakt med Familjebostäders vice ordförande, som bett om besked från Familjebostä1

ders VD Magdalena Bossom. Kombo och Framtiden ska ha ett möte med henne i augusti. De tror att det finns stor chans att det blir ett hus någonstans än i Årstastråket. Vi
ber Niklas och Ingela Blomberg att informera styrelsen vartefter.

Niklas
Ingela

8. Medlemslistan
Skicka justeringar i kontaktuppgifter från husen direkt till Dick. Alla bör stöta på ”sina”
hus efter sommaren om aktuella kontaktuppgifter, och om betalningar om medlemmarna
inte har betalt på flera år. Birgitta påminner efter sin semester de som inte betalt för
2012. De hus som inte betalt för flera år ska varnas för uteslutning. Dick efterlyser någon
i styrelsen som kan åta sig att hålla kontakt med Lena Lundqvist som vill få till stånd ett
kollektivhus i Solna-Sundbyberg.

Alla
Birgitta

9. Stödmedlemmar, elektroniskt nyhetsbrev
Flera som inte bor i kollektivhus har vänt sig direkt till Ingrid Sillén för att få in annons
på hemsidan, utan att vara stödmedlemmar. Dick har satt upp dem på stödmedlemslistan
och ska påminna dem om att man ska vara medlem för att få annonsera.
I nästa nyhetsbrev kan vi tipsa om att det snart kommer att gå att få en rapport från seminariet om Kooperativ hyresrätt, om evenemanget Experimentcity i Berlin 17-23 september, om de nya kollektivhusen i Malmö och Tyresö (om det inte skrivits om dem förut),
om studiebesök till Hamburg, och så önska trevlig sommar! Dick skickar ett förslag till
styrelsen denna vecka.

10. Två skrifter
Inget nytt fanns att rapportera. Vi väntar på besked från Elisabeth Olszon och Bertil
Egerö.

Dick

Dick

Elisabeth
Bertil

11. Internationellt
Inga besked från EU om ansökningarna. Fyra personer från Kollektivhus NU deltar i
Experimentcity i Berlin i september: Bertil Egerö, Kerstin Kärnekull, Ingela Blomberg
och Elsa Grip.

12. Kommande studiebesök
Många besök är på gång till svenska kollektivhus. De sköts informellt.

13. Studieresa till Hamburg
Dick ska ta tag i resan före 1 juli. 14 är anmälda till resan. Förhoppningsvis kan Kerstin
Kärnekull hjälpa till även om hon inte ska delta. Axel Köpsell har anmält att han kan
hjälpa till.

Dick

14. Kommande styrelsemöten
Lördag 1 september i Färdknäppen kl 13-17; Anne fixar fika och middag. Vi bryr oss
inte om studiebesök eftersom alla har sett huset.
Lördag 17 november är tidigare beslutat. Dick har problem den dagen Han skickar ut
förslag om alternativt datum och frågar sedan Blomstret, Gävle om vi får komma den
dag vi bestämmer (kl 12-17).
Huruvida vi behöver ett möte per Skype under hösten beslutas 1 september.
Årsmöte Preliminärt datum för årsmöte: 16 mars. Dick frågar om Stolplyckan i Linköping kan vara värd.

15. Webbplatsen
Lotta och Dick berättade att Ingrid Sillén lagt upp mycket nytt material. Styrelsen uttrycker sin tacksamhet till Ingrid för hennes arbete.
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Anne
Dick

Dick

16. Fansidan på Facebook
Ulrika och Dick skriver då och då på fansidan. Frågor och kommentarer droppar in. Vi
har fått 585 gilla-klick och 93 personer har klickat ”gilla Kollektivhus NU”. Av dessa
uppskattar Dick att 42 är ”nya” personer, dvs att vi verkar uppfylla vårt mål att nå andra
än de redan frälsta. Enligt senaste veckorapporten har vi fått 650 ”total reach”, en ökning
med 339 procent.

17. Almedalen 2012
Elisabeth Olszon skulle försöka ordna ett evenemang med inriktning på bogemenskap i
Almedalsveckan. Vi ber henne rapportera.

Elisabeth

18. Publicerat
Flera artiklar har skrivits om bogemenskap på senare tid. Alla har lagts ut på hemsidan
Nästan allt är positivt. Dick meddelade att han fått en artikel godkänd i den norska arkitekturtidskriften Pollen och en annan om kollektivboendets historia ur köns- och designperspektiv (skriven tillsammans med Liisa Horelli) i den vetenskapliga tidskriften Built
Environment.

19. Övriga frågor
Internationellt lägenhetsbyte mellan kollektivhus. En fråga har ställts till Kollektivhus
NU om möjligheten att ordna korttidsbyte av lägenhet i kollektivhus inom Europa.
Beslöts att Niklas undersöker om denna service kan ingå i webb-portalen för lägenhetsbyte? Om frågan gäller gästrum måste varje hus få avgöra vilka som får använda gästrummen.
Mötessekreterare

Justerare

Ulrika Egerö

Eva Norrby
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Niklas

