
 
Å involvere kollektivbeboere i lokalforbundet 

Forbundet har aktive Forbundskollektiv i Universitetsgata 20 i Oslo (åtte beboere), 
Allégaten 44 i Bergen (x beboere) og Singsakerbakken 13 (x beboere) i Trondheim.  

Folka som bor i Forbundskollektivene betaler husleie som er billigere enn markedspris. 
Det stilles ingen formelle krav til beboerne, men det forventes at de er betalende 
medlemmer av Forbundet, samt at de bidrar med å arrangere tre arrangementer i 
semesteret sammen med lokalforbundet (et unntak fra dette er om de har bedt om å 
heller gjøre oppgaver for Huskomiteen, men formålet med å stille disse 
forventningene er hovedsakelig å få beboere til å bidra i lokalforbundene). 

Lokalforbundsstyrene er med på å gjennomgå søknader og bestemme hvilke nye folk 
som får flytte inn i sitt Forbundskollektiv. Etter at en ny person flytter inn, er det 
lokalforbundsstyret sin oppgave å kontakte vedkommende og spørre hvilke 
egenskaper, erfaringer og interesser hen har, med mål om å sammen finne ut hva hen 
passer best til å bidra med i lokalforbundet. 

Personen i lokalforbundsstyret som skal kontakte den nye beboeren kan velge selv om 
det passer best å ta en kaffe sammen, prate over melding, gå en tur sammen eller hva 
som helst annet, så lenge de får opprettet dialog og blitt kjent med den nye personen. 
Her er tips til hva som kan tas opp under praten: 

 

Beboerens tidligere erfaringer 

Har personen gjort noe spennende før 
som Forbundet kan dra nytte av? Spør 
om f.eks: 

• Har du vært aktiv i andre 
organisasjoner før? 

• Har du sittet i russestyret, lagd 
skolerevy, arrangert hyttetur eller 
gjennomført andre prosjekter? 

• Er det noen av Forbundets 
kjernesaker (Palestina, skeiv 
kamp, feminisme, antirasisme, 
miljø etc) du har særlig kjennskap 
til eller interesse for? 

Hva ønsker beboeren å bidra med? 

Det er viktig å finne oppgaver som ikke 
føles som tvang, men som personen er 
motivert for. Spør om f.eks: 

• Hva syns du om å møte og 
prate med nye folk? 

• Spiller du et instrument? 
• Er du god i sjakk, hekling eller 

en annen aktivitet flere kan 
delta i? 

• Liker du å lage mat? 
• Kan du tenke deg å være synlig 

(f. eks ønske velkommen) eller 
trives du best med å være mer i 
bakgrunnen (f.eks koke kaffe)? 

Behovene til lokalforbundet 

Husk også på at det i forkant av praten er lurt å gå sammen med hele styret og 
finne ut av hva dere bruker for mye tid på nå, og kan tenke dere å bli avlastet med. 
Tenk også over hva dere ikke trenger mer hjelp til. Har dere f.eks allerede fem 
personer som elsker å lage facebook-arrangementer, trenger dere ikke spørre om 
enda mer hjelp til det. Lykke til med praten og samarbeidet! 

 


