
 

 
 
 
 
 
Regnbågens Kooperativa hyresrättsförening 
 
Protokoll styrelsemöte 7 maj 2017 - Protokoll nr 3 (3) sid 1 (2) 
 
Närvarande:  Christer Fällman 
 Mattitjahu Juhano 
 Susann Hervordotter 
 Jane Jansson 
 Anders Niska 
 Ann Mari Lindqvist 
 Kenth Thunberg (adjungerad)  
 
Anmält förhinder:  Per Rudin 
  Tomas Lindholm 
 
 
1.  Mötet öppnades av Christer. 
 
2.  Till mötesordf valdes Christer, till protokollförare Ann Mari och till justerare 
 Mattitjahu. 
 
3.  Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor. 
 
4.  Föregående protokoll gicks igenom. 
 
5.  Nordea har ännu inte ordnat med access för Susann till kontot.  
 Aktuellt saldo: se föregående styrelseprotokoll. 
 Antivirusprogram inköpt av Susann. 
 Beslutades därför att Susann ska ta ut 500:- till handkassan.  
 Susann kollar om vi utan större kostnad kan skaffa ett swish-konto. 
 
6. 7 nya medlemmar tillkom i lördags 6/5, troligtvis beroende på den 
 fina artikeln med Christer och Regnbågen i DN Sthlm. 
 Totalt är vi 128 köande medlemmar idag. 
 
7.  Beslutades acceptera Kleins offert för medlemsmötet 10/6 och från 
 föreningens sida inköpa vin till försäljning för självkostnad.  
 
 Christer/Ann Mari skriver/mailar inbjudan senast 15/5 med senaste svarsdag 
 29/5.  Hålltider 10/6: 16.00 Ankomst. 16.30 Välkommen + Medlemsinfo.  
 17.00 Mat och Mingel. 19.00 Avslut. 
 Verksamhetsplanen för 2017 mailas ut tillsammans med inbjudan. 
 
8. Förslag till nya stadgar diskuterades. Kenth och Ann Mari sammanställer de 
 paragrafer som har ett avvikande faktamässigt innehåll jfrt med befintliga 
 stadgar. 
 Beslutades att denna sammanställning ska sändas Roland Malm som 
 erbjuder möjlighet att kontrollera med jurist att skrivningarna är korrekta. 
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9. Den 20/5 kl 10.00 är avsatt för ytterligare arbete med stadgarna och därmed 
 nästa möte för styrelsen på Sandhamnsgatan 8 1 tr upp. 
 
 
10. Övriga frågor 
 - Datum för extra stämma, bordlades 
 - Vem-gör-vad vid extra stämma, bordlades 
 - Beslutades att valberedningen för 2016 ska räknas som förtroendevalda 
 - Ann Mari korrar Närståendelistan och skickar till Christer, för beslutat utskick 
 till alla boende (2 ex per hyresgäst) i Regnbågen 
 - Mattitjahu kollar hur Regnbågsfonden fungerar och vad den står för 
 - Beslutades att vid dödsfall bland boende i Regnbågen ska föreningen bidra 
 med 300:- via minnesfond el dyl. 
 - Anders kollar med Tomas vad som gäller vid tecknande av styrelseförsäkring 
 - Stor fin artikel i DN Sthlm, intervju med Christer, lördag 6 maj. Stort tack! 
 - Bildkonstnären Marjukka Irni besöker Regnbågen för ett projekt i Finland och 
 tas om hand av Mattitjahu 
 - Metro besöker Regnbågen för artikel om boendet inför Pride 
 
 
Stockholm 2017-05-07 
 
 
 
Ann Mari Lindqvist   Christer Fällman 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Mattitjahu Juhano  Justerat av samtliga 2017-05-10 
Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


