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Närvarande	via	mail:	
Christer	Fällman	
Ann	Mari	Lindqvist	 	 	
Lars	Lundbom		
Per	Rudin	 	
Berndt	Edgren	

Anders	Niska	
Björn	Lundstedt	
Jane	Jansson	
Mikael	Ekman

	 	 	 	
1.		 Mötet	öppnades	av	Christer	som	valdes	till	ordförande	och	Ann	Mari	till	sekreterare.	
2.	 Styrelsen	hade	till	enda	uppgift	att	avgöra	om	förslag	till	förtydligande	stadgeskrivning	
	 (se	nedan)	ska	föreläggas	årsmötet.		
3.	 Styrelsen	beslutade	att	den	föreslagna	stadgeskrivningen	ska	föreläggas	årsmötet.	
	 Styrelsen	var	inte	enig,	en	ledamot	lade	ned	sin	röst.		
	
2019-02-26	
	 	 	
Ann	Mari	Lindqvist	 	 Christer	Fällman	 	
Sekreterare	 	 	 Ordförande	 	 	
	

Föreslagen stadgeskrivning 
Bakgrund 
 

Det har framkommit till styrelsen att stor osäkerhet råder om innebörden av §4 avsnitt ”Insats” 
och ”Medlemskap”. För att förbättra skrivningen så att inga tveksamheter uppstår om vad som gäller föreslår 
styrelsen årsmötet att nedanstående text i de nuvarande stadgarna byts ut mot en mer uttömmande och 
förklarande skrivning. Sakfrågan är inte förändrad.  
 
Skrivning i §4 i nuvarande stadgar i Regnbågens hyresrättsförening 
Insats 
När medlemskap har beviljats erlägger nybliven medlem omgående en insats på 300: - till Regnbågens 
kooperativa hyresrättsförening. Insatsen är en engångsavgift som används i verksamheten. Den återbetalas ej. 
Ändring av beloppet kräver beslut genom stadgeändring.  
 
Medlemsavgift 
Därefter ska medlemmen årligen erlägga en medlemsavgift till föreningen. Avgiften används till administrativa 
utgifter för föreningen och erläggs senast den 31 januari för innevarande år. Avgiftens storlek beslutas av 
årsmötet. Avgiften återbetalas ej. 
 
Förslag på ny skrivning/förtydligande i §4 i stadgarna för Regnbågens hyresrättsförening 
Insats 
När medlemskap har beviljats erlägger nybliven medlem omgående för innevarande kalenderår en insats på  
kr 300: - till Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Insatsen är en engångsavgift som även utgör 
medlemsavgift för kalenderåret då medlemskapet beviljas. Insatsen används i verksamheten och återbetalas 
ej. Ändring av insatsens storlek kräver beslut genom stadgeändring.  
 
Medlemsavgift 
För kalenderåret då medlemskapet beviljas utgör den betalda insatsen även avgift för medlemskap. 
För följande kalenderår, d.v.s. året efter ett beviljat medlemskap och därefter årligen, ska medlem till 
föreningen erlägga en medlemsavgift. Denna medlemsavgift ska vara föreningen tillhanda senast den 31 
januari för aktuellt år. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet och används i verksamheten och 
återbetalas ej. 
	
	 	


