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Protokoll styrelsemöte 7 september 2017 - Protokoll nr 6 (6) sid 1 (1)
 
 Närvarande:
 Christer Fällman 
 Mattitjahu Juhano 

 Susann Hervordotter 
 Tomas Lindholm

 Anders Niska 
 Ann Mari Lindqvist 

 Jane Jansson 
 Per Rudin

1.  Mötet öppnades av Christer. 
 
2.  Till mötesordf valdes Christer, till protokollförare Ann Mari, till justerare Per. 
 
3.  Dagordningen godkändes. 
 
4.  Föregående protokoll gicks igenom. 
 
5. Ekonomin: Collector A.  777.441,05 (depositioner)  
  Collector B.  149.178,63 
  Nordea plusgiro 82.444,68 
  Nordea 286,79, kontot avslutas och flyttas till Regnbågens plusgiro 
  Beslutades att 40.000:- flyttas från plusgiro till Collector B. 
 
 Föreningen har fått nio nya medlemmar sedan senaste styrelsemötet. 
 
6. Styrelsen beslutade enhälligt att nedanstående förenings-förklaring ska gälla: 
 Hyresrättsföreningen Regnbågen är en partipolitisk och religiöst obunden organisation 
 vars valda representanter tar ställning för HBT-rättigheter.   
 
7.  Inför extrastämman den 18 november sammanfattar Ann Mari de viktigaste 
 stadgeförändringarna, Christer skickar ut kallelse (senast 27 okt) som bifogat har de nya 
 stadgarna med kommentarer.  
 
8. Erbjudandet om två nya lägenheter mottogs under sommaren med mindre intresse än väntat. 
 Anledningen kan vara dels ”sommarledighet”, dels att det kan finnas en uppfattning att man 
 ”inte har någon chans på grund av högt könummer”.  Då den ena lägenheten tilldelades en 
 medlem med plats 90 i kön, motsäger verkligheten detta. För att förbättra informationen 
 beslutade styrelsen att ett medlemsbrev skickas ut där det a) uppmanas att anmäla intresse för  
 ledig lägenhet oavsett köplats, b) puffas för extrastämma då det ska beslutas om nya 
 stadgeförslaget. 
  
9.  Styrelsen diskuterade akronymen Q i HBTQ och beslutade enhälligt att behålla HBT.  
 
10. Nästa styrelsemöte torsdag 19 oktober kl 18.00 i samlingslokalen 1 tr upp. 
 
11. Övriga frågor 
 - Lägenhet 7265-1077, åtgärdat av förvaltaren. 
 - Lösenord/kundnummer Loopia - Jane åtgärdar. 
 - Processen fortsätter med HBTQ-certifiering av hemtjänstföretaget ”Njuta av livet”.  
 - Konferens Madrid, nedlagd. 
 - Word Press  - Jane och Christer lägger förslag på nästa styrmöte. 
 - Ingen återkoppling ännu från Micasa om hyresavierna.  
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Ann Mari Lindqvist  Christer Fällman Justeras: 
Sekreterare   Ordförande  Per Rudin 
     Ledamot 
  


