
Till årsmötet i Rudbeckia kollektivhusförening 2019 
 
Motion om komplettering av antagna köregler från medlemsmöte10/4 2018. 
 
Jag anser att de av medlemsmötet beslutade köreglerna behöver kompletteras på två punkter: 
 
 
 
1) Under  punkt 6 i köreglerna ”Sammankallande i arbetsgrupper ger ett (1) poäng per år. Gäller 
från och med år 2017” förslår jag ett tillägg att : 
-fr o m mars 2019 ger deltagande i arbetsgrupp/smågrupp på minst hälften av träffarna ett (1) 
poäng per år. Sammankallande i gruppen ansvarar för att deltagarlistor förs. 
 
Den andra punkten som jag tycker att årsmötet bör komplettera köreglerna med är att: 
2) För inflytt i det nya huset i Rosendal kommer dessutom att krävas av alla en  aktivitet och 
närvaroplikt som definieras åtta månader före planerat inflyttningsdatum. 
 
 
Som skäl för mina modifieringar har jag att vi behöver uppmuntra nuvarande och nya medlemmar 
att vara aktiva för att få till stånd det kollektivhus vi önskar och därmed lägga grundpelare till en 
stark boendeförening.  
Aktivitet behöver kunna ge poäng och vi behöver ett poängsystem som uppmuntrar till det.  
 
När det gäller andra punkten tycker jag att vi ska dra lärdom av Färdknäppen som har beskrivit i 
skriften ”vi gjorde ett undantag” hur man, när det blev dax att bestämma om man skulle flytta in 
eller inte, krävde aktivitet och närvaroplikt för alla som ville flytta in i huset. Man behövde dela på 
jobbet för att få ett bra hus och för att alla skulle bli så delaktiga som möjligt i de beslut som 
fattades för att skapa en bra boendekultur när de väl var  inflyttade. 
 
De tvingades sätta en större press på de medlemmar som bokat lägenheter men aldrig, -eller 
väldigt sällan -visade sig på möten och nya medlemmar som strömmade till behövde genom 
aktivitet och engagemang verkligen kunna sätta sin prägel på boendet och inte stängas ute av 
vankelmodiga medlemmar som kanske aldrig skulle komma att flytta in i huset. 
 
 
 
Jag förslår därför att årsmötet antar mina tilläggsförslag till våra köregler enligt punkterna 1) och 2) 
ovan. 
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