
 

 

 
 

Regnbågens Kooperativa hyresrättsförening 

Protokoll styrelsemöte 20 november 2017 - Protokoll nr 9 (9) sid 1 (1)
  

Närvarande: 

Christer Fällman 

Per Rudin 

Anders Niska    

Ann Mari Lindqvist 

Susann Hervordotter 

Mattitjahu Juhano 

Jane Jansson 

Anmält förhinder: Tomas Lindholm 

 

1.  Mötet öppnades av Christer. 

 

2.  Till mötesordf valdes Christer, till protokollförare Ann Mari, till justerare Jane. 

 

3.  Dagordningen godkändes. 

 

4. Föregående styrelseprotokoll lästes upp.     

 

5. Ekonomirapport, kompletteras av Susanne. 

  

6. Jane berättade om det fortsatta arbetet med hemsidan: lägga in protokoll, fler texter, nyheter, 

 den engelska versionen mm. Beslutades att protokoll två år tillbaka i tiden, som mest, ska ligga 

 på hemsidan. Övriga protokoll finns att tillgå för medlemmarna i styrelsens protokollpärm. 

  

7. Diskuterades stadgegruppens medlemmar, där ett par nya namn har föreslagits. Christer tar 

 kontakt för att höra om intresse finns. 

 

8. Beslutades om datum för: 

 - stadgegruppens förslag färdigt: 18-01-28 

 - kallelse till årsmöte: 18-02-11 

 - årsmöte 2018:  söndag 18-03-04 

 - preliminärt extrastämma (om sådan behövs): 18-04-14 

 

9. Beslutades att de listor som föreningen ska ha är: Boende, Köande, Endast medlem, samt en 

 sammanfattande lista över alla dessa grupperingar. 

 

 Jane lägger på hemsidan in aktuell köplatslista enligt gällande stadgar. 

 

10. Tidigare styrelseprotokoll skannas för digital arkivering som backup för pappersoriginalen. 

 

11. Kommande styrelsemöte torsdag 21/12 kl 17.00. Lokal meddelas senare. 

 

12. Övriga frågor 

 - Julfesten på Klein’s Rio avser endast boende inom Regnbågen 

 - Norsk TV (NRK Dagsrevyen) kommer att göra ett reportage, 5-7 min, från Regnbågen 

 - Christer har besökt Riksföreningen Kollektivhus som eventuellt kan vara intressant för 

 föreningen att vara medlem i. Per tittar närmare på föreningen. 

 - I en ny bok med release 2018: ”Ritual- blommor i livets skeenden”, av Elisabeth Krogh 

 kommer Christer att medverka och berätta om bl a Sinnenas trädgård och Regnbågens 

 hyresrättsförening.  

 - Styrelsen utsåg Lars Lundbom till sammankallande i valberedningen.  

 

 

2017-11-20    Justeras:  

 

Ann Mari Lindqvist Christer Fällman Jane Jansson 

Sekreterare  Ordförande  Ledamot  

  



 


