
 

   Regnbågens Seniorboende HBT

Extra föreningsstämma onsdagen den 12/6 2019 kl 19 i Borådets lokal, 
Sandhamnsgatan 8.

August Boj, ordförande i Regnbågens Kooperativa Hyresrättsförening, hälsade alla 
välkomna till denna extra föreningsstämma.

§ 1. Val av ordförande.
Kenth Thunberg valdes som ordförande för extrastämman.

§ 2. Val av protokollförare.
Susann Hervordotter valdes som protokollförare för extrastämman.

§ 3. Godkännande av dagordning och röstlängd.
Dagordningen godkändes med punkt 1-6 enligt § 18 i stadgarna, samt punkt 7-9 som 
avser ärenden att ta upp på föreningens extrastämma.
Röstlängden fastställdes till 19 närvarande och 2 fullmakter dvs 21 totalt.

§ 4. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.
Stämman valde Anders Johansson och Anders Niska till justeringspersoner.

§ 5. Fråga om kallelse behörigen skett.
Kallelse ska ske per e-post eller brev tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före 
stämman. Kallelse anses ha skickats i enlighet med detta.

§ 6. Fråga om stämman är numerärt beslutsmässig.
Stämman befanns vara beslutsmässig, och beslut måste tas med 2/3 majoritet.

§ 7. Nyval av kassör (ordinarie ledamot) att ersätta en på årsmötet tidigare vald 
kassör.
På årsmötet 31/3 2019 valdes Aina Elmerup som fyllnadsval på ett år för tidigare vald 
kassör Lars Lundbom (vald på 2 år på årsmötet 2018). Styrelsen har lagt fram Susann 
Hervordotter som förslag på kassör, fyllnadsval på ett år. 
Stämman godkände valet av Susann Hervordotter som ny kassör och ledamot i styrelsen
på ett år.

§ 8. Behandling av ärende väckt av styrelsen – beslut om stadgeändring.
På årsmötet 31/3 2019 togs under punkt 21a beslut om att anta en ny formulering 
angående medlemmars insats respektive medlemsavgift under § 4 i Regnbågens stadgar.
Detta enbart för att förtydliga texten, det innebär ingen ändring av faktainnehållet. Ett 
beslut på en andra stämma krävs för att godkänna den nya texten till § 4. 

Ordföranden på extrastämman läste upp ursprunglig text i nu gällande stadgar samt 
textförslaget till nya stadgar. 
Stämman biföll förslaget, som därmed ska ändras. Se Bilaga 1.
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§ 9. Extra föreningsstämman avslutas. 
Susann hälsades välkommen till styrelsen och Kenth tackade för ett väl genomfört möte.

Stockholm 12 juni 2019

Susann Hervordotter Kenth Thunberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Anders Johansson Anders Niska
Justerare Justerare

2019-06-13 //SH



Hyresrättsföreningen Regnbågens årsmöte 2019-03-31 
 
Proposition om stadgeändring i § 4 Medlemsinsats/Årlig medlemsavgift 
 
Föreningens styrelse föreslår att: 
 
- årsmötet bifaller följande ändring av stadgarnas § 4. 
 

 
 
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 förklarade 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 SEK 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 medlemsskap 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. 
 
 


