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Verksamhetsberättelse för Rudbeckia kollektivhusförening 2019 

Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 1 januari–31 december 2019 och den 

ekonomiska berättelsen omfattar samma period. 

Styrelsearbete: 

Styrelsen har från årsmötet 2019 bestått av Gunbritt Geijer (ordförande), Monica Killander 

(sekreterare), Leif Wernberg (kassör) och Lena Wiklund och Stig Johansson (ledamöter) 

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda styrelsemöten inklusive det konstituerande. 

Utöver dessa möten har styrelsen haft möten med Anita Lundberg i föreningen om 

föreningens webbplats plus genomgång av Sensusmaterialet ”En styrelse som gör skillnad”. 

Årsmöte: 

Årsmötet ägde rum 20 mars 2019. 

Antal medlemmar vid årskiftet 2019/2020: 

Antal medlemmar vid årets slut: 114. 

Medlemsmöten: 

Åtta medlemsmötens har hållits under året (nio inklusive det i samband med årsmötet): 

23/1: Rapport från telefonenkät riktad till medlemmar som sällan är med på medlemsmötena 

om skälet till det, diskussion om samtal och möten i mindre grupper – ”kaffegrupper” –  med 

målet att bygga gemenskap och lära känna varandra bättre). 

20/2: Rapport från valberedningen, diskussion om ny studiecirkel, bildande av 

kaffegrupperna. 

15/4: Svante Jernberg från Sveafastigheter informerade om status för husprojektet. 

20/5: Besök av hyresgästföreningen, diskussion inför workshopen om husets kultur 31/8). 

31/8: Välbesökt workshop, delvis under ledning av Sensus, med lunch om husets 

kultur/utveckling av gruppen. 

25/9: Sammanfattning av workshoppen 31/8, diskussion om vad medlemmarna ville ta upp 

inför hösten, diskussion om rekrytering av nya medlemmar, Stig rapporterade från 

boföreningen Framtidens informationsmöte i Stockholm, Ingalill, Monica och Gunbritt 

rapporterade från Kollektivhus.nu:s uppstartsseminarium i Göteborg, PR-gruppen 

presenterade en utställningsskärm med aktuella bilder av huset för presentation i olika 

sammanhang samt ny studiecirkel startades 
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24/10: Anita Lundberg presenterade den nya webbsidan med tre nivåer – för allmänheten, för 

medlemmar och för styrelsen, rapport om att avsiktsförklaringen från Rudbeckia hade 

överlämnats till Sveafastigheter inför slutförande av deras markköp från kommunen, 

diskussion om föreningens arbetsgrupper 

18/11: Insamling av frågor till Sveafastigheter inför projektledare Åsa Hanssons besök i 

januari, genomgång av arbetsgrupper, schema för föreningens deltagande i evenemanget 

Schysst jul 14 december, planering inför paneldebatt om kollektivt boende på Grand i 

Uppsala 9 februari 2020. 

Informella träffar: 

Knytkalas 9/2 med spåning om namn på huset i Rosendal, AW-träffar på Le Parc, Hörnan, 

Granhof och Picnic vid 6 tillfällen från maj till årslutet. 

Kaffegruppsmöten under hela våren 2019. 

Deltagande i evenemang: 

Kollektivhus Nu:s årsmöte på Lagnö-Bo i Trosa i mars (Lena och Clary). 

Kollektivhus Nu:s uppstartskonferens i Göteborg 21/9 (Ingalill, Monica och Gunbritt). 

Boföreningen Framtidens informationsmöte med bland annat Sveafastigheter (Stig). 

Schysst jul 14 december i Missionskyrkan (ett tiotal deltagare från föreningen, arrangerat av 

PR-gruppen med bord plus utställningsskärmen). 

Studiecirklar: 

Två studiecirklar under våren med Ingalill Ek och en under hösten med Amelie och Birgitta 

Aulin. 

Arbetsgrupper: 

PR-gruppen har varit mycket aktiv under året, och har planerat, tagit fram material och 

arrangerat bland annat inför Schysst jul och paneldebatten i februari 2020. Webbgruppen 

(Anita Lundberg) började tillsammans med Maria Wold-Troell på Panterdata som konsult 

bygga upp en helt ny webbplats. Övriga sociala medier har underhållits under året av PR-

gruppen. 

Uppsala i februari 2020 
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