
 
 

 
 
 
Regnbågens Kooperativa Hyresrättsförening 
Protokoll styrelsemöte 2 februari 2018 - Protokoll nr 11 (11)  sid 1(1) 
 
Närvarande: 
Christer Fällman  Per Rudin 
Susann Hervordotter  Mattitjahu Juhano 
Jane Jansson   Ann Mari Lindqvist 
Anmält förhinder: 
Anders Niska 
Tomas Lindholm 
 
1.  Mötet öppnades av Christer. 
 
2. Till mötesordf valdes Christer, till sekr Ann Mari och till justerare Per. 
 
3. Dagordningen godkändes. 
 
4. Föregående styrelseprotokoll lästes upp. 
 
5. *Ekonomirapport från Susann: Collector 190.301,48 samt 782.614,76. På Nordea 
 finns 62.871,38. Beslutades att Susann överför 30.000:- av dessa till Collector.   
 *8 nya medlemmar sedan förra mötet. I dagsläget har ca 60 medlemmar ännu inte 
 inbetalat sin medlemsavgift (mots ca 18.000:-).  
 *Beslutades att resterande depositionsavgift från avflyttad lägenhet ska återbetalas till 
 dödsboet. Susann åtgärdar detta. 
 * Per hör med Kollektivhus.nu (se nedan) om möjligt bistånd att överklaga 
 Skatteverkets klassificering av oss som näringsverksamhet. Om detta inte går att 
 få tar Susann kontakt med CH för offert på ett motsvarande uppdrag. 
 
6. Frågetecken kring Micasas nya hyresavtal om åtaganden mm, gör att vi bör träffa 
 Micasa för att få vissa punkter förtydligade. Christer bokar möte.  
 
7. Beslutades att föreningen blir medlemmar i Riksföreningen Kollektivhus. För den som 
 önskar mer information om föreningen, se kollektivhus.se 
 
8. På frågan från medlem har styrelsen enhälligt beslutat att eventuell intäkt/kostnad på 
 inbetalda depositioner kvarstår i förvaltning av depositionerna. Det innebär att ev ränta 
 ska täcka ev avgifter och inte ingå i den löpande budgeten/utdelas till de boende.  

9.   Christer/Sussi tar kontakt med avflyttad medlem som ev vill kvarstå som köande.  

10. Ann Mari redogjorde för stadgegruppens förslag till stadgar att presenteras på
 årsmötet. Styrelsen beslutade enhälligt föreslå stadgegruppens förslag till  nya stadgar. 

11.  Jane fortsätter arbetet med att fylla på och uppdatera föreningens hemsida. 

12. Kommande styrelsemöte: 13 feb kl 17.00 i möteslokalen. Valberedningen 
 kommer att delta. Påminnelse: Styrelsen träffas 13.00 på Noaks Ark sönd  den 4 mars.  

13. Övriga frågor: 
 - Per skriver dagordning till årsmötet 
2018-02-03 
 
 
 
Ann Mari Lindqvist Christer Fällman Per Rudin 
Sekreterare  Ordförande  Ledamot/Justerare 


