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2019-02-20 Minnesanteckningar från medlemsmöte för Rudbeckia kollektivhusförening 
 
Ordförande: Leif Wernberg      Sekr: Amelie Aulin        Tidhållare: Birgitta Aulin 
 

1. Föreningens ordförande, Ingalill Ek berättade att hon inte ställer upp för omval till 
styrelsen vid årsmötet 2019-03-20. Ingalill var initiativtagare till föreningen och 
ordförande sedan starten 2011 och hon tycker nu att tiden är mogen att nya krafter 
tar vid. 
 

2. Föreningens kassör, Margit Martens ställer inte heller upp för omval vid årsmötet. 
 

3. Rapport från valberedningen inför årsmötet av Rod Bradbury och Ros-Marie 
Gustafsson: 
Valberedningen har pratat med några intressenter till styrelseposter men efterlyser 
fler personer som kan tänka sig att jobba med styrelsearbetet. I så fall vänder man sig 
till valberedningen med nomineringar eller egna intresseanmälningar. 
 
Diskussion om vikten av att styrelsemedlemmarna är seriöst intresserade av att flytta 
in i vårt kollektivhus. Svea Fastigheter kommer att kräva definitivt besked om ev 
inflyttning, från alla hyresgäster ca 7 - 8 månader före inflyttning. Inflyttningen 
beräknas senare delen 2021. 
 

4. Ny studiecirkel med 8 nya medlemmar, startar i mars. Att ha gått studiecirkel är ett 
grundkrav för att få flytta in i vårt hus. 

 
5. Rapport från Marit Olsson angående de nybildade smågrupperna som föreslagits som 

ett sätt att lära känna varandra i föreningen. Kan locka dem som inte har möjlighet 
att komma så ofta till medlemsmöten. Inget förvalt ämne finns för diskussionerna 
utan syftet är att vi kan samtala om förväntningar och idéer. 
 
De fem grupperna är: 
Grupp Lena Wiklund, 070-357 94 97 
Start 2019-02-25 kl 16.30 på Broströms Cafe 
 
Grupp Marit Olsson, 072-529 09 84 
Start 2019-03-04 kl 18 hos Marit på Floragatan 16 
 
Grupp Birgitta Aulin, 070-459 46 51 
Start 2019-03-14 kl 18 hos Birgitta, Sturegatan 1, portkod:1358 
 
Grupp Kickie Tervalampi, tel: 070-821 62 14 
Start 2019-03-18 kl 18 hos Kickie, Tuna Backars gård 18 
 
Grupp Peter Hagman, tel: 0705-34 11 25 
Start 2019-04-03 kl 18 hos Peter, Sysslomansgatan 25A, portkod: 3625 
 
Intresserade deltagare är välkomna att höra av sig till lämplig gruppledare. 



2 

 
 

6. Rapport från knytkalaset i februari: 
Vi var ca 18 personer som åt och drack gott tillsammans i en kvarterslokal i Tuna 
Backar.  
Vi hade också en uppskattad stund då vi spånade om ett namn för det färdiga 
kollektivhuset på Rosendal. I skrivande stund vet vi dock inte om namnet kommer att 
vara förutbestämt av kommunen. 
Vi sjöng också tillsammans. 

 
7. Följande förslag från arbetsgruppen Marknadsföring (Marit Olsson) har skickats till 

styrelsen som ännu inte haft möte att diskutera dem. Förtydligande: enligt 
arbetsgången för tidigare arbetsgrupper diskuteras förslagen först i styrelsen, ev 
kostnader måste preciseras,  och presenteras sedan på medlemsmöte för 
godkännande/avslag. 
MF-gruppen har ett antal förslag om deltagande vid olika Uppsala-evenemang.  
Exempel på dessa kan vara deltagande i Kulturernas karneval, Kulturnatten, Schysst 
jul (sker sedan flera år), Utställning på Stadsbiblioteket, marknadsföring i samarbete 
med Svea Fastigheter (tillfrågas vid planerad träff i april). 
MF-gruppen efterlyser fler innovativa ideer för marknadsföring. 

 MF-gruppen (Pia Sandqvist, Marit Olsson m fl) vill gärna ha synpunkter på hur 
 vi uppfattar informationen på facebook och på vår hemsida. Förslag på 
 förbättringar och nya idéer är mycket välkomna. 

 
MF-gruppens arbete sker i form av studiecirkel via Sensus. 

 
8. Svea Fastigheter kommer till medlemsmötet 2019-04-15 

 
 
 

2019-02-21 Amelie Aulin, sekr 
 


