
  Protokoll från styrelsemöte Rudbeckia tisdag 11 juni 2019 

Närvarande: Gunbritt Geijer, Stig Johansson, Lena Wiklund, Monica Killander 

Adjungerad under del av mötet Pia Sandqvist 

1. Mötet öppnas 

2. Till ordf väljs Gunbritt, till sek. Monica, justerare Lena 

3. Föregående protokoll godkänns men kan inte skrivas under då det ej finns i 

pappersform 

4. Dagordningen godkänns 

5. Ett första mötesdatum för styrelsen bestäms; tisdag 13 augusti. Lena bokar lokal på 

Sensus. Höstens övriga möten bestämmer vi då, när alla är närvarande. 

Medlemsmöten planeras bli workshop 31/8, onsdag 25/9, torsdag 24/10, måndag 

18/11, ?/12 – kanske en julfest?                                                                                              

Tema för septembermötet blir, förhoppningsvis, demonstration av den nya 

hemsidan. Erfarenheter från Kulturnatten och referat från konferens i Göteborg 

6. Web-platsen: Gunbritt, Stig och Anita Lundberg (PR-gruppen) (besked efter 18/6) 

föreslås att arbeta med Panterdata om vår nya hemsida med början i vecka 27. 

Kostnaden kan uppgå till 5000 kr om anbudet är exlusive moms, vilken ännu är 

oklart, men som godtas av styrelsen. Beslut tas att anlita Panterdata.  

Planering med PR-gruppen/Pia: 

De ansvarar för kulturnattens aktiviteter. Sensus beställer skärm till utställning. 

(Hyresgästföreningen kommer inte ha någon aktivitet den dagen.) Ska vi ha något 

gemensamt med Gården? På workshopen 31/8 ska en grupp bildas som gör 

utställningsskärmen. Vi får bilder från Svea. Kan Sensus trycka fler brochyrer?  

Schysst jul, ca 14 dec, vi deltar med bord, utställning och kanske även försäljning av 

boken Gemenskap och samarbete. Gunbritt kollar. 

Söndag 9/2 är Grand bokad för panelsamtal om att bo i gemenskap. Panelen bör 

bestå av max 5 pers. Förslag på paneldeltagare är Per Berg (ekobyn), Viktoria Geijer 

(ung entusiast), Svea fastigheter, Erik Pelling, Boföreningen Framtiden, Institutet för 

bostads-urban-forskning (UU), Ingalill, Gården, Kollektivhus i Linköping/Malmö ( där 

unga barnfailjer bor), Kollektivhus Nu. Gunbritt kollar med Per, Viktoria, Framtiden, 

UU och Linköping. PR-gruppen resten. Ulrika Knutsson eller Maria Ripenberg är 

tilltänkta moderatorer. UK har inte svarat på förfrågan, Janne tar kontakt med MR. 

Återkoppling från PR till styrelsen 13/8 

 



Workshop 31/8 om Husets kultur. Mari på Sensus har ännu inte hittat någon att leda 

oss med studiematerialet Att utveckla gruppen. Monica hör med henne om vi får 

använda det under ledning av någon annan, förslagsvis Anita Persson på 

Färdknäppen. 

Något förslag från antropologen Simon har vi ännu inte sett. Något för nästa 

workshop? 

7. Under samma tak, 21/9 i Göteborg. Gunbritt och Monica åker 

8. Beslutslistan beslöts bero 

9. Ingalill fortsätter att ta emot nya medlemmar under sommaren. När hemsidan är klar 

är det tänkt att anmälan går den vägen.                                                           

Styrelsens studiecirkel börjar vi med i höst. Monica gör studieplan. 

10. Nästa styrelsemöte 13 augusti 16.30- 18.30 

11. Mötet avslutas 
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