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Protokoll från styrelsemöte i Kollektivhus NU 

den 23 mars 2014 i kollektivhuset 

Tulls tugan  
 
 
 

 
Närvarande: Bertil Egerö, Ulrika Egerö, Inga Alander, Anita Persson, Niklas Krantz, Birgitta Nordström, 

Dick Urban Vestbro, Ulla-Britt Svensson. 
 

1. Formalia 

Beslöts att Ulrika är ordförande, Niklas sekreterare och Bertil justerare för mötet. 

Beslöts att godkänna dagordningen. 

Ansvar 

 

Niklas 

Bertil 

2. Värdering och uppföljning av årsmötet 
Det var en mycket bra ordförande. Diskussionspunkterna var bra men en del punkter blev 

hängande i luften. Ett förslag är att vi har ytterligare ett möte under året.  
Vi ska framföra ett skriftligt tack till Sockenstugan för ett välorganiserat arrangemang. 

Samt en hälsning till minikören. Ulrika skickar det. 

Punkterna i verksamhetsplanen försöker vi hantera innan nästa möte. Dick Urban ska 

också skicka ut2006 års valfrågor till styrelsen för hantering på nästa möte. 

Beslöts att vi inför en stående punkt på dagordningen för fattade mailbeslut, så att dess 
kommer in i protokollen ordentligt. 

 

 
 
 
 

Ulrika 

Dick 

Urban 

3. Ekonomiska läget 

Vi har 113 000 kronor på kontot, varav ungefär 38 000 tillhör Coelderly-projektet. Vi 
har fått 3 800 från Adlibris, som vi inte visste förut att vi måste fakturera för att få ut. 

Det blir en intäkt i år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Fördelning av arbetsuppgifter 

 
Vice ordförande  Dick Urban 

Firmatecknare   Ulrika Egerö och Birgitta Nordström,  

var och en för sig 

Svara på mejl kollektivhus.nu@gmail.com   Ulrika 

Medlemslista, uppdatering  Ulrika 

Utskick till medlemmarna   Ulrika 

Stödmedlemslista   Birgitta 

Hemsidan   Niklas 

Engelska delen av hemsidan  Bertil, Dick Urban 

Facebooksidan   Ulrika 

Mediakontakter   Anita 

Lista på kompetenser  Rolf Eriksson 

Elektroniskt nyhetsbrev   Dick Urban 

Öppet hus   Inga 

Utskick av beställda publikationer   Eva Norrby 

Arkivering, pressklipp mm   Dick Urban 

Mottagning av studiebesök   Dick urban 

Internationella kontakter, europeiskt nätverk  Bertil, Dick Urban 

Tillgång till mailkontot kan Hans von Zeipel hjälpa till med. Ulrika kontaktar honom. 
Niklas och Dick Urban hjälps åt att lägga in medlemslistan i Google. Niklas hjälper 

också till att lägga in presslistan i Google. 

 

 
 
 
 

 

Hans v Z 

Niklas  

Dick 

Urban 
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5. Kommande möten, planering för året 

12.4  Stockholm 10:00 

3.6    Skypemöte, stockholmare från Färdknäppen 18:30-20:00 

24.8  Lagnö 10:00 

5.10  Öppet hus.  Ska rikta sig till de nyvalda politikerna. Det ska skickas ut minst fyra 
tjatmail inför öppet hus. 

 

 
 
 
 

Inga 

6. Marknadsföringsplan 

Vi ska försöka inarbeta Dunderbackens marknadsföringsplan för Kollektivhus NU. Anita 

tittar på det och kommer med ett förslag till nästa möte. 

Anita 

 

7. Medlemslistan, mentorskap 

Birgitta gör ett utskick till de som ännu inte har betalat. Efter nästa möte börjar vi ringa. 

Birgitta 
 

8. Stödmedlemslistan 

Vi bör försöka rekrytera fler stödmedlemmar. Niklas lägger ut en annons på FB-gruppen 

Kollektivhuslägenheter. Ulrika lägger in det på FB-sidan. 

Niklas 

Ulrika 

9. Elekroniskt nyhetsbrev 

Dick Urban ska snarast göra ett utskick. 

Dick Urban 

 

10. Ny upplaga av boken Gemenskap och samarbete 

Gruppen har haft ett möte och de flesta bidrag har kommit in. Ylva Sandström vill ha 

vissa förändringar, men ska återkomma efter påsk med sin del, och också försöka få fram 

pengar för tryckningen. Hon ska visa upp den för direktionen. 

Men vi bör ha en reservplan om det inte lyckas. En offert finns med tryckning för 25 000, 

till det kommer layouten på 16 000. Kerstin Kärnekull har ev möjlighet att få fram 

pengar. 

Ylva S 
Kerstin K 

11. Nytryck av tandborstbroschyren 

Bertil, Ulla-Britt och Niklas tar fram ett nytt förslag där vi inte ber om ursäkt utan talar 

om hållbart framtidsboende och socialt sammanhang. 

Bertil 

Ulla-Britt 

Niklas 

12. Produktion av skrifter 

Bertil har tagit fram ett antal artiklar från Bo Tillsammans, men saknar en presentation av 

Kollektivhus NU. Dick Urban ska titta på introduktionen och Ulrika skriver ett förslag till 

förord. 

Bertil 

Dick Urban  

Ulrika 

13. Nyhetsbladet Bo Tillsammans 

Nr 30 Redaktör Elisabeth Rudhe och Dick Urban, juni 2014 

Nr 31 Bertil, han hör också med Daniel Palmgren, Tre Portar. Niklas skriver en text om 

förslag till utveckling för Kollektivhus NU. Utgivning september. 

Elisabeth R 
Dick Urban 

Bertil 

Daniel P 
Niklas 

14. Film av Haifischbaby 

Niklas undersöker om vi kan göra en svensktextning. 

Niklas 

15. Co Elderlyprojektet 

Projektets sista möte hålls 10-11.6 i Polen. Ingela Blomberg och Dick Urban åker, men 

alla i styrelsen som är intresserade kan följa med. Inga anmäler sig 
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17. Internationellt 

De som är intresserade att följa med till Finland meddelar det per mail till Dick Urban. 

 

Bertil får i uppdrag att svara på en förfrågan från Francois Bojczuk om vi vill ingå i en 

ansökan till EU om att bygga upp en gemensam organisation för kollektivhussamarbete 

i Europa. 

 

 

 

Dick 

Urban 

Bertil 

18. Övriga frågor 

Ekobyarna har organiserat sig i en ny organisation som vi ska kontakta. 

 

 
Dick? 

 
 
Sekreterare Justeras 

 

Niklas Krantz Bertil Egerö 
 

 


