
 

Regnbågens Kooperativa Hyresrättsförening 

Protokoll styrelsemöte 15 maj 2018 - Protokoll nr 15 sida 1 (3) 

 

Närvarande: 

Christer Fällman 

Lars Lundbom 

Anders Niska 

Mikael Ekman 

Berndt Edgren 

Björn Lundstedt 

Per Rudin 

Anmält förhinder: 

Ann Mari Lindqvist 

Jane Jansson  

 

1. Mötet öppnas av Christer Fällman 

2. Christer väljs till ordförande för mötet, Berndt Edgren till justerare. 

3. Anders Niska väljs till sekreterare för dagens möte. 

4. Dagordningen godkändes. 

5. Rapport om ekonomin från kassör Lars Lundbom  

Rapport 180417 Föregående protokoll  Rapport 180515 

             Collector 1                   220 301,48                              220 301,48 

              Collector 2.                 782 614,76                               782 614,76  

               Nordea (pg).                32 825,88                                  38 289,88 

Lars rapporterar att sedan 2018-04-17 har vi fått 7 nya medlemmar. 

Vi stannar kvar på Visma förening som är billigast. Fort Knox eventuellt senare när vi behöver. 

 7. Informationsmaterial till föreningen, sponsorer. 

Per har inte fått kontakt med Tomas om sponsorer, sökt honom vid flera tillfällen men han har inte 

hört av sig. Christer ska även kolla med sina kontakter om möjlig sponsring. 

Ann Mari har förslag på trycksaker med information, diskuterar innehåll, format och tryck med Jane 

och återkopplar sedan med information till styrelsen.  

 



  

 8. Uppdatering gällande styrdokument för styrelsen 

Ann Mari har ett pågående arbete som kommer att redovisas för styrelsen när det är klart. 

 9. Uppdatering av Dropbox 

Ann Mari går igenom med Christer om vad som ska sparas i Dropbox. 

10. Medlemsmöte 2018-05-18 Kl 18.00 

Vem gör vad? Berndt ordnar med nycklar och aptus samt håller kontakten med SFI som lånar ut lokal 

och utrustning till Filmvisningen. Christer ordnar mikrofon och högtalare med förstärkare via 

Borådet. 

Mette håller en kort presentation före filmen … Bubbelvin serveras till filmen. 

53 personer anmälda till Festen på Kleins Rio…. 100 kr för ett glas vin och pizza slices betalas till 

Kleins. 

Anders N och Ann Mari fungerar som dörrvakt. 

Björn fixar blommor till Jan Hammarlund. 

11.  Jubileum 2019 Regnbågen 10 år. 

Bordlagt. 

12. Europride och Regnbågens seniorboende. 

Diskuteras och Christer F funderat på en text som skickas till föreningens medlemmar om att 

medverka som adjungerad i styrelsen gällande arbetet med ett firande av 10 års jubileum 

After Pride under hösten 2018 med Alcazar efter Europriden hos oss på Regnbågen. 

Samverkan med Jon Voss, genom Christer F och RFSL genom Lars Lundbom.  

13.   System för administrationen av medlemmar, kölistor, lägenheter, samt styrelsens arbete 

Mikael rapporterade. Problem att följa förlopp i nuvarande system och Mikael har ett förslag på ett 

system som heter ” Styrelseproffset” för bostadsrättsföreningar. Systemet medger droplistor för 

köplatser, automatisk uppdatering och alla i styrelsen kan använda sig av olika funktioner där man 

kan följa aktiviteter hos varje inloggad. Styrelsen beslutar att köpa in ”Styrelseproffset” och 

kostnaden är 400 kr per månad för Regnbågen. Kö-listorna har Mikael tagit hand om och formulerar 

ett  nytt välkomstmail till nya medlemmar. 

14. Datum för kommande styrelsemöte. 

Stora Mossen hos Per Rudin kl 17.00 den 11 juni. Färdbeskrivning kommer senare. 

 



15.   Övriga frågor 

Anders redogjorde för Husmötet på Sandhamnsgatan 6, den 23 april 2018. 

Presenterade nya datalagstiftningen om personregistrering och integritetsskydd. Mikael Ekman och 

Ann Mari Lindqvist samt Christer Fällman presenterade.  

Begränsningarna i våra aptusbrickor, Micasas säkerhetspolicy och fortsatta problem med våra lås till 

lägenheterna. 

Medlemsfesten 2018-05-18 presenterades för våra hyresgäster. 

Samverkan och fest med Borådet 2018-05-25 presenterades. 

16.   Mötet avslutas. 

 

Sekreterare.                Ordförande.                   Justeras 

 

Anders Niska.              Christer Fällman.           Berndt Edgren 

  

  

 

 

 

 

 

  

 


