Kollektivhusföreningen Kombos Verksamhetsplan 2020
Kollektivhusföreningen Kombo kommer under verksamhetsåret att alltmer fokusera på
information och dialog med de medlemmar som önskar bo i huset och har köplats som
sannolikt berättigar till kontrakt i vårt hus.
Styrelsen kommer att ha som en viktig uppgift under året att administrera skarpa
intresseanmälningar från medlemmar som är aktuella för kontrakt.
För att leva upp till KOMBO:s vision och kriterierna för kontraktsskrivning, kommer styrelsen
att erbjuda och motivera att medlemmar med längre kötid och intresse av att bo i huset, att
delta i studiecirklar. Deltagande i studiecirkel är obligatorisk för de som kommer erbjudas
kontraktsskrivning.
Förutom deltagande i studiecirkel kommer den nya styrelsen att arrangera medlemsmöten,
informationsmöten samt erbjuda utökad information genom andra kanaler för att underlätta
för osäkra medlemmar att fatta beslut angående intresseanmälan. De informationskanaler vi
har idag i form av Kombo-mailen, hemsidan och Facebook- gruppen kommer att bibehållas.
KOMBO:s medlemskap i Kollektivhus NU fortsätter.
Projektmöten med Familjebostäder kommer att hållas intensivt under verksamhetsåret.
Styrelsen kommer att sammanställa ett underlag för vilka som ska erbjudas kontrakt i huset,
som sedan överlämnas till Familjebostäder som utifrån sina regler för kontraktsskrivning
bedömer varje enskild intresseanmälan och beslutar om kontraktsskrivning.
Så snart kontrakt är skrivna, vilket vi hoppas kommer att ske under hösten 2020, så är det
styrelsens roll att hjälpa de som ska flytta in i huset att starta upp arbetsgrupper. Dessa
behöver komma igång med sitt arbete så snart som möjligt. Exempel på arbete som dessa
grupper bör ta tag i är: förnyelse av stadgar, planering av ekonomi, rutiner, utrustning i
gemensamma lokaler, samverkansformer, matlagsorganisation, utemiljö, mm.
Styrelsen kommer alltså inte att medverka i det förberedelsearbete som bör genomföras av
de som ska bo i huset annat än som stöd vid behov. Styrelsen avser kalla till årsmöte i
januari 2021, för att då avgå och lämna över till en styrelse där alla ledamöter ska bo i huset.
För ytterligare beskrivning av föreningens verksamhet och struktur se dokumentet ”Ett
kollektivhus blir till” samt verksamhetsberättelsen för 2019.
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