
 

 
 
 
 
 
Regnbågens Kooperativa hyresrättsförening 
 
Protokoll styrelsemöte 23 april 2017 - Protokoll nr 2 (2) sid 1 (2) 
 
Närvarande:  Christer Fällman 
 Mattitjahu Juhano 
 Susann Hervordotter 
 Jane Jansson 
 Anders Niska 
 Per Rudin 
 Ann Mari Lindqvist 
 Tomas Lindholm 
 Kenth Thunberg (adjungerad)  
 
 
1.  Mötet öppnades av Christer. 
 
2.  Till mötesordf valdes Christer, till protokollförare Ann Mari och till justerare 
 Anders. 
 
3.  Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor. 
 
4.  Föregående protokoll gicks igenom. 
 
5.  Presentation av ledamöterna. 
     Vi gick rundan runt och vet nu lite mer om varandra och vad vi har för olika 
 kunskaper och kompetenser. 
 
6.  Ekonomirapport. 
     Susanns access till våra bankkonton är på gång.  
     Totalt 5 medlemsavgifter har inkommit sedan förra mötet. 
     Beslutades att 500:- ska utbetalas som handkassa åt Susann. 
 
 Kontoställning: 
 Nordea 50.387,68 
 Nordea 286,89 
 Collector 149,178,63. 11/4 överfört 20.000,00 från Nordea 
 Collector 777.441,05 
 
7.  Medlemsärenden 
     3 nya medlemmar har betalat medlemsavgift för 2017. 
 Beslutades att medlems- och köplatslistor ska skötas inom styrelsen. Sussi tar 
 hand om dessa till att börja med. 
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8. Reviderade stadgar 
 Anders N och Kent T redogjorde för delar av det manus som de arbetat fram 
 för nya stadgar. Då det är många detaljer/formuleringar som vi måste tänka  
 igenom, föreslogs ett arbetsmöte där vi enbart arbetar med stadgarna. Till det 
 mötet får alla i uppdrag att gå igenom befintliga förslag samt komma med egna 
 förslag och synpunkter på kommande möte. Vi träffas söndag 7/5 kl 13.00 i
 lokalen på Sandhamnsgatan 8, 1 tr upp. 
  
9.  Datum för extra stämma. Är avhängigt arbetet med stadgarna och bordlades 
 därför. 
 
10. Vem gör vad till extra stämma - bordlades tills datum för stämman bestäms. 
 
11.  Kommande styrelsemöte: Lördag 20/5 kl 10.00--12.00 i lokalen på Sandhamns-
 gatan 8, 1 tr upp. 
 
12. Övriga frågor 
 a) Hemsidan. Utloggning går inte att fixa i nuvarande system. Nytt lösenord 
 i samband med nytt utskick till medlemmarna. 
 b) Madrid-konferens. Vem vill åka 2-4 okt? Thomas anmält intresse. 
 c) Medlemsmöte 10/6. Christer tar in ny offert utan vin (som får köpas av resp) 
 d) Christer träffar Sthlms Sjukhem 9 maj. 
 e) Christer fortsätter förhandla med Micasa om vem som ska skicka ut avierna. 
  
 
 
 
Stockholm 2017-04-23 
 
 
 
Ann Mari Lindqvist   Christer Fällman 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
 
Anders Niska justerat och underskrivet av samtliga 2017-04-24 
Ledamot 
  


