Förslag från förtroenderådet 2019-11-17 till nya riktlinjer för

Bilaga 2

FÖRTROENDERÅDET I KOLLEKTIVHUSFÖRENINGEN DUNDERBACKEN
Bakgrund
Enligt § 11 i stadgarna i Kollektivhusföreningen Dunderbacken ska det finnas ett
förtroenderåd i föreningen och husmötet beslutar vilka arbetsuppgifter förtroenderådet ska
ha utöver de som anges i § 6. Val av medlemmar till förtroenderådet sker på ordinarie
årsmöte enligt § 8.
§ 6 i stadgarna Gemensamt arbete och övrig gemenskap
Alla bomedlemmar är skyldiga att delta i matlagning/matinköp och städning och vara beredda
att delta i minst en grupp för gemensamma arbetsuppgifter samt vara beredda att bidra till
den övriga gemenskapen.
Vid långvarig ohälsa får bomedlemmar delta i de gemensamma arbetsuppgifterna efter
förmåga. Detta sker efter överenskommelse mellan bomedlemmen, styrelsen och
förtroenderådet.
Extern medlem kan beredas tillfälle att delta i matlag och i husets övriga aktiviteter.

UPPGIFT
Utgångspunkter för förtroenderådets arbete är §§ 6 och 11 i stadgarna.
Förtroenderådet ska ta hand om känsliga frågor och konflikter. Bomedlemmar kan alltså
vända sig till rådet om de vill ta upp något. Vid husmötet ska förtroenderådet informera om
antal möten och arbetssätt.
Sammansättning
Förtroenderådet ska bestå av fyra ledamöter som är bomedlemmar i föreningen. De får
varken ingå i styrelsen i Kollektivhusföreningen Dunderbacken, i antagningsgruppen eller i
valberedningen.
Mandattid
Medlemmarna väljs på två år, varav två ena året och två det andra året.

ARBETSSÄTT
1. Förtroenderådet har sitt konstituerande möte inom två veckor efter årsmötet.
2. Alla boenden i huset har rätten att vända sig till förtroenderådet, och i alla samtal gäller
absolut sekretess. Detta innebär att ingenting av det som sägs i samtalet kommer att
föras vidare till andra, även personen som söker förtroenderådet är skyddad av
sekretess.
3. Den boende som vill ha ett samtal kan ta kontakt med vem som helst i förtroenderådet,
en samtalstid ordnas så snart som möjligt.
4. Samtalen förs alltid med minst två personer i förtroenderådet. Det råder ingen sekretess
medlemmarna i förtroenderådet emellan.
5. Kontakten med förtroenderådet är alltid frivillig.

