Protokoll från årsmöte 15 mars 2008
i föreningen Kollektivhus NU i Elfvinggården, Stockholm
36 var närvarande på mötet, varav 20 röstberättigade
1/ Ordförande Dick Urban Vestbro öppnade mötet
2/ Till mötesordförande valdes Bertil Egerö och till mötessekreterare Monica WilliamOlsson
3/ Till justerare, tillika rösträknare valdes Birgitta Nordström och Annika Almqvist
4/ Röstlängden fastställdes och det beslutades att alla som betalt för 2007 skulle ha
rösträtt
5/ Mötet befanns stadgeenligt utlyst
6/ Dagordningen godkändes med tillägg av två övriga frågor
7/ Mötet beslöt att bekräfta den stadgeändring som antagits av årsmötet 16 mars 2007
8/ Dick Urban föredrog styrelsens berättelse över fjolårets verksamhet och John Fletcher presenterade den ekonomiska berättelsen. Fjolåret gav en vinst, främst p g a försäljning av
boken ”Gemenskap och samarbete…” John redovisade arbetet i gruppen för initiering av
forskningsprojekt samt att han träffat äldreboende-delegationen. Problem med avhopp av
forskare från gruppen. Dick Urban redovisade arbetet i gruppen för sammanställning av
erfarenheter. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna
9/ Revisorernas berättelse lästes upp
10/ Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet
11/ Stig Dedering presenterade valberedningen förslag. Efter viss diskussion om stadgarnas
lydelse beträffande suppleanter beslöt mötet att gå på valberedningens förslag med
tillägg av Maud Vidar/Stolplyckan som suppleant. Ingela Blomberg kan av styrelsen
adjungeras till dess möten
Dick Urban Vestbro omvaldes som ordförande, John Fletcher omvaldes som kassör
12/ Revisorerna Aime Laur och Ingrid Eckerman omvaldes
13/ Till valberedning valdes Ingrid Sillén, sammankallande, samt Stig Dedering och
Bertil Egerö
Dick Urban avtackade avgående styrelseledamöter - Ingrid Sillén, Viktor Gustafsson och
Wilhelm Caspary - med påskägg
14/ Motion från Per Erik Johnson, kollektivhuset Cigarrlådan, att verka för ett större kollektivhusprojekt i Storstockholmsregionen. Mötet gick på styrelsens förslag att bilda en
arbetsgrupp för att i samråd med styrelsen och med föreningen Framtiden söka få
till stånd en bogemenskap i Stockholmstrakten.
Motion från Hans von Zeipel, kollektivhuset Svärdet, om namnbyte på föreningen till
Bogemenskap NU. Mötet beslöt efter diskussion att avslå motionen.
15/ John presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan som efter livlig diskussion
antogs med tillägg/betoning på
att styrelsen bör ordna seminarier om erfarenheter, regelverk och upplåtelseformer
att i anslutning till motionen – se ovan – bilda arbetsgrupp för ett kollektivhusprojekt i
Stockholmstrakten men även verka för fler projekt i hela landet.

att tillmötesgå äldredelegationens önskan om hjälp att identifiera problem kring olika
sorters gemenskapsboende, d v s fortsätta Stig Dederings och Kerstin Kärnekulls arbete
att göra en redovisning av mötet i fjol med allmännyttan i Göteborg till stöd för liknande
möten i andra regioner i landet
att bättre samordna och göra gemensam pressinformation/annonsering kring ”Öppet hus”
I anslutning till verksamhetsplanen diskuterades/informerades även om bl a
•

Informationsfrågor i allmänhet, nyhetsbrevet och nyhetsbladet i synnerhet. Bör
användas för att informera allmännyttan o a beslutsfattare utanför föreningen

•

Diskussionsforum på nätet – svårt att få igång detta

•

Behov av lägenheter i kollektivhus för separerade föräldrar

•

Behov av kollektivhusboende för funktionshindrade – föreningen BOIHOP i Göteborg
samarbetar med GIL – organisation för ”independent living”

•

Varning för kategoriboende – kollektivhus för äldre dominerar nybyggen just nu

•

Var finns pengar att söka för forskning? Förslag har lagts till styrelsen om uppföljning
av utvecklingen i Landgången resp. Sjöfarten, att helst starta omedelbart

•

Eva Sandstedt, sociolog, Uppsala Universitet. forskar på ensamboende

•

Jan Erik Lind utvärderar kollektivhuset Majbacken – rapport väntas hösten 2008

•

Konsultfirman ”Nordic Life”/Kristoffer Pernvik i Göteborg erbjuder sina tjänster till
grupper som vill starta ”boende med livskvalitet”

16/ Medlemsavgiften för 2008 fastställdes till oförändrade 300:- för hus mindre än 20
lgh, 450:- för hus om 20 – 40 lgh samt 600:- för hus större än 40 lgh. Storleken på hus
ska avse antalet ”aktiva lägenheter” i huset
17/ Budgetsförslaget antogs efter diskussion om
• kan vi budgetera föreslagna utgifter när vissa intäkter är osäkra?
• kan vinsten från i fjol användas som reserv?
Mötet avslutades här eftersom aviserade ”övriga frågor” redan behandlats under punkt 15

