KOMBO-praxis
Innehåll
Detta dokument är skapat för att samla beslut och riktlinjer under arbetsprocessen och
framtagandet av Kombo. Det är ett levande dokument där nya beslut ska föras in under
arbetet. Detta dokument ska vara lättare att ändra än stadgarna efter behov, men stadgarna
gäller alltid över praxis om de skulle uppstå motstridigheter mellan dokumenten.

Ändringshistorik
Namn
Martin Lidbäck
Andreas Sjögren

Datum
2009-03-26
2009-10-11

Kommentar
Efter beslut medlemsmöte 2009-03-15
Efter beslut på styrelsemöte 2009-09-01

Beslutsmässighet
Ett medlemsmöte är beslutsmässigt när:
medlemsmötet är utlyst på ett tidigare medlemsmöte
dagordning utlagd på forumet minst 1 vecka (sju dygn) före mötesdatum. Mejl bör även skickas
ut, men forumet är huvudkällan och mejlet är en bonusaktivitet.
minst tre röstberättigade deltar vid medlemsmötet/beslutet.

Röstberättigad är en person som:
deltagit på minst ett tidigare medlemsmöte och är medlem i föreningen

Beslutsmodell
Enkel relativ majoritet = förslaget får flest röster, men inte nödvändigtvis mer än hälften av rösterna.

Beredning inför beslut
”Större” eller principiella frågor
Större eller principiella frågor bereds av en arbetsgrupp som beslutats av ett medlemsmöte.
Arbetsgruppens förslag till beslut ska läggas upp på forumet minst 1 vecka före det medlemsmöte på
vilket beslutet ska fattas.

”Mindre” frågor
Mindre frågor behöver inte beredas av en arbetsgrupp. Förslag till beslut bör, men behöver inte vara
synliggjorda i dagordningen.

Arbetsgrupper
Arbetsgruppers bildande (och upplösande) beslutas vid ett medlemsmöte. En arbetsgrupp bör bestå av
2-5 personer (inklusive kontaktpersonen)
Beslut om bildande av en arbetsgrupp bör innehålla:
namn på gruppen
övergripande uppgift
sammankallande för arbetsgruppen (sammankallande har ansvar för att gruppens arbete flyter på
och håller leveransdatum, samt att information läggs ut på forumet)
ev leveransdatum (dvs om arbetet avser en viss fråga som ska leda fram till ett beslut från
föreningen, så avser detta ett datum för när underlaget senast ska ha presenterats)

Minsta gemensamma ramar
Minsta gemensamma ramar är att arbeta för ett kollektivhus som ska ligga inom goda allmänna
kommunikationer i Stockholmsområdet, som ska bestå av hyreslägenheter och vara tillgängligt för alla
åldrar. Vi kan tänka oss både ett nybyggt hus där vi är med i projektering och att överta ett gammalt
hus. Vi anser att det är viktigt med arbetsgemenskap, det centrala gemensamma arbetet kommer att
utföras i ”matlaget” där alla ska vara med. Vidare anser vi det också vara viktigt att kostnaderna för att
bo i huset inte ska skena iväg.

Närvaro och aktivitet
alla som vill vara med och förverkliga idén om ett kollektivhus måsta ta sitt individuella ansvar för
att förbereda sig, närvara och deltaga på medlemsmötena

