
1. Minnesanteckningar från Rudbeckias medlemsmöte 2019-01-23 
19 medlemmar deltog i kvällens möte.  

§1. Medlemsmötet inleddes med att Kickie Tervalampi öppnade mötet. Två nya medlemmar deltog, 
Pia Andersson och Sara Douhan.  Sara har även man och 3-årig son, som inte deltog i mötet. 

Kvällens föredragningslistapresenterades: 
1. Vilka åtar sig uppgifterna  som mötessekreterare och tidhållare?  

2. Förslag om att införa samtal i smågrupper i arbetet med att skapa Husets kultur (Peter) 

3. Rapport från Ringgruppen (Gunbritt) 

4. Rapport från Marknadsföringsgruppen (Pia) 

5. Övriga frågor 

 
Undertecknad åtog sig att skriva minnesanteckningar. Tomas Lohammar åtog sig att vara tidhållare. 

 
§2. Samtal om möten i smågrupper. Peter Hagman inledde. Vi har våra möten för att bygga ett hus, 
men även för att bygga gemenskap. Hur hanterar vi det? Hur vi ska lära känna varandra bättre inför 
framtiden i Rosendal? Kanske genom att träffas och samtala i mindre grupper. Marit Olsson har även 
grunnat på frågan.  

Peters och Marits förslag blev att vi genomför dessa smågruppsmöten, i hemmiljö eller ute på 
stan. Att ett antal medlemmar, 7-8 personer, vid dagens möte anmäler sig att ställa upp som värdar 
för var sitt första möte. Att deras namn skrivs upp på tavlan vid februarimötet, där alla övriga 
medlemmar kan anmäla sig till var sin grupp. Dessa smågruppsmöten kan alltså ske på olika dagar, 
tider och platser och kan inledas efter februari månads medlemsmöte.  Därefter kan varje smågrupp 
planera sina träffar efter egen smak. . En lista gick runt, där intresserade smågruppsvärdar kunde 
anmäla sig. Kickie föreslog att arbetet ska utvärderas efter tre möten och därefter skifta 
sammansättning. 

 
§3. Rapport från Ringgruppen: 

Vid medlemsmötet den 29 november beslöts om en rundringning till passiva medlemmar med 
information om knytkalaset det 9 februari.  

Birgitta Aulin rapporterade att sex personer sammanställde ett batteri med frågor och ringde runt 
för att få veta varför de passiva inte lockats till några medlemsmöten. Ett antal kunde inte nås (ingen 
siffra gavs), någon hade fått en centralt belägen lägenhet, några var inte intresserade längre och 
osäkerhet om kostnaderna var andra skäl som anfördes. Information om knytkalaset lämnades till 
alla som kunde nås. 

 
§4. Rapport från Marknadsföringsgruppen. 

Pia rapporterade om gruppens arbetsplan med hjälp av affischer på tavlan och utdelade kopior till 

oss närvarande. Pia menade att arbetsgruppens arbete skulle ske i form av en studiecirkel, något som 
komplicerar vårt samarbete med Sensus av formella och ekonomiska skäl.  

Marknadsföringsgruppen har döpts om till PR-gruppen, vilket accepterades. Pia beskrev målet för 
arbetet med välkända begrepp som att nå ut, öka aktiviteten bland medlemmarna, skaffa oss 
kunskaper om marknadsföringsarbete och hitta nya vägar. Som studiematerial används information 
från och kontakt med befintliga kollektivhus, samt material för olika mötestekniker.  I förslaget till 
arbetssätt, teoretiskt och praktiskt, nämns metoder som används i föreningen redan idag. Ett nytt 



förslag är att göra en utställning när slutritningarna över det nya huset är klara, att exponera på t ex 
biblioteket, hos Sensus, publika platser och vid event. Utveckla facebooksidan är ett annat förslag. 
Pia betonade samarbetet med Sensus och dess betydelse för att producera fler foldrar och affischer.  

Samarbetet med Sensus innebär att föreningen idag har tillgång till Sensus lokaler kostnadsfritt 
för våra medlemsmöten, genom att de är registrerade som en studiecirkel under rubriken Annan 
fortbildning.  Detta ledde till ett meningsutbyte där Ingalill Ek, vår ordförande påpekade att Pias 
önskemål att driva PR-gruppens arbete som studiecirkel, kan äventyra detta samarbete. Kicki e, som 
ledde mötet konstaterade att vi får ta ställning till frågan senare.  

I Pias arbetsplan lanseras namnet ”Bibaggen”, för vårt blivande hus.  Detta ledde till reaktioner av 
olika slag. Peter föreslog att huset ska kallas VÄNBO. Det anses på vissa håll att namnet ska anknyta 
till Bi-temat, eftersom hela området kommer att ha  viss anknytning till biet som företeelse. 

Eftersom frågan om vad vårt hus ska heta aldrig har behandlats seriöst på något medlemsmöte 
beslöts att vi glömmer det föreslagna namnet och tills vidare använder uttryckssättet ”Rudbeckias 
kollektivhus i Rosendal”. Namnfrågan återkommer, både på nästa möte och på knytkalaset den 9 
februari. 

 
§5. Övriga frågor. 

Vem tar ansvar för att leda mötet den 20 februari? 

Leif Wernberg  föreslogs. Han accepterade detta, med förbehållet att slippa, om hans 
hemmavarande kalender skulle visa på förhinder. Marit Olsson åtog sig att ställa upp som reserv.  

 
Mötet avslutades kl 19.45. 

Vid tangentbordet: Majsan Edström 

 


