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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 29 den 2 juli 2019 för Regnbågens kooperativa 
hyresrättsförening i Borådets lokaler på Sandhamnsgatan 8. 
 
Närvarande: August Boj, Pia Faxen, Susann Hervorsdotter, Björn Lundstedt, Staffan 
Westman, Agneta Sparre och Per Rudin. 
Adjungerad: Christer Fällman 
Anmält förhinder: Georg Botos-Sydebrant, Stefan Botos-Sydebrant och Jane Jansson 
 

1. Val av ordförande för mötet. 
August B. väljs som ordförande för mötet 
 

2. Val av sekreterare för mötet. 
Per R. väljs som sekreterare 
 

3. Val av justerare för dagens protokoll. 
Staffan W. väljs som justerare för dagens styrelsemöte 
 

4. Föregående protokoll. 
Föregående protokoll från den 4 juni 2019, gicks igenom och lades till handlingarna 
 

5. Dagordning. 
Efter justering fastställdes dagordningen 
 

6. Frågeställningar från ledamöter. 
Björn L. tog upp frågan om nödvändigheten av så omfattande punkter på detta 
styrelsemöte då det är inplanerat en heldag rätt snart. Efter kort diskussion enades 
styrelsen om att begränsa sammanträdet som längst till 20.00 
Susann H. undrade om anmälan till Bolagsverket av den nya styrelsen när det nu 
blivit klart med kassör för föreningen. Per R. meddelade svårigheter med att logga in 
för ändringar. Susann H. meddelade att hon mailar över den sida som är aktuell. 
  

7. Besök och visningar av boendet. 
Christer F lämnade följande uppgifter:  
28/7 besök från Taiwan förmedlat genom Swedish Care International 
1/8 journalistbesök inför PRIDE-veckan förmedlat av Svenska Institutet 
2/8 besök av Socialminister Annika Strandhäll.  
Christer F. som samordnar besöken åtog sig att framöver lämna skriftliga uppgifter 
om kommande besök till styrelsen.  
 

8. Hemsida m.m. 
För att underlätta för den som önskar bli medlem i Regnbågen eller de som önskar 
besöka Regnbågen eller medlem som önskar ta del av protokoll bör justeringar på 
hemsidan göras. 
Beslut  
att; skapa klickbara rubriker i vänsterkolumn för stadgar, styrelseprotokoll och 
stämmoprotokoll på hemsidan  
att; medlemsansökan går till ekonomi@regnbagen.net 
att, info@regnbagen.net går till ordföranden 
att; visningar/besök går till regnbagen@regnbagen.net som delas av kommunikatör 
och ordföranden.  
  

9. Ansökan om medlemskap. 
Följande 30 personer har ansökt om medlemskap i Regnbågen: 
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Anette Lundberg -63, Anneli Friström -64, Ewa Söderlind -59, Björn Mäcs -41 
Hans-Ove Ekman -62, José Gabriel Strelng -79, Max Liljenthal -72, Monica 
Pettersson -63, Per Åström -60, Pia Fredriksson -59, Robert Hammar -80 
Tord Johansson -61, Micael Alexandersson -58, José Gabriel Sterling -79, Max 
Lilienthal -72, Per Åström -60, Regla Arredondo -66, Ulrika Åling -61, Erik Berntson -
44, Per-Olof Sving -80, Majid Shahbazi -89, Linus Berg –90, Yngve Eriksson -58, 
Gunnar Lindblad –58, Thomas Bergström -70, Carolina Bäck -74, Ronny Stellmar –
60, Per Larsén -62, Micael Alexandersson och Love Hansdotter -66.  Styrelsen 
överlägger ingående under punkten.  
Beslut att; samtliga beviljas medlemskap i Regnbågen, vidare  
att; i välkomstbrevet meddela att förutsättningar för bostad i nuvarande läge är 
begränsat men styrelsen arbetar med att få till stånd fler seniorbostäder, samt 
att; Susann H och August B. får i uppdrag att formulera ansökningsblanketten så att 
den sökande förstår att det är ett HBT-boende som den enskilde söker till. 
 

      10. Ekonomi 
            Susann H. lämnar uppgift om kontoställningar per den 2 junl: 
            Föreningens tillgångar: 
            Nordea     34 612,19 
            Collector buffertkonto 100 246, 58 
            Collector rörligt konto    91 767, 81 
            Totalt                                           226.626, 58 
     
            Deponerade lägenhetsinsatser, Collector:  787 626, 58 
             

11. Fråga om visitkort. 
Beslut att; visitkort skall beställas för Christer F. och August B. 
 

12. Fråga om inköp av film. 
August B. föreslog inköp av filmen ”Väninnor-berättelser ur garderoben” 
Beslut att; filmen köps in till Regnbågen 
 

13. Fråga om täcka kostnader för lunch. 
August B. önskar få kostnader täckta för arbetsluncher i samband med 
stadgeöversyn och möte för intervjuer om Stiftelsen GaySol mm. 
Beslut att; täcka kostnader för luncher. 
 

14. Hyresnämnd. 
Björn L. rapporterade att inte nytt framkommit. 
 

15. Anmälan hyresgäst-representanter  
Hyresgästerna på Regnbågen önskar få anmäla följande representanter: 
Andres Niska, Suzanne Ahlin och Thomas Björk 
 

16. Utvecklingsplan. 
August B. rapporterade från möten med Golden Ladies, Gay Seniorerna och 
Transföreningen FPES. Det har främst varit tre punkter som August B. vill undersöka 
intresset av samverkan om. 

• Ett vetenskapssymposium 2021 
• Ett gemensamt informations-tält i Pride Park 2020 
• En årlig gemensam Regnbågsfest  

De tre HBT-föreningarna har ställt sig positiva till att intressera sina föreningar 
frågeställningarna. I diskussionerna kom också fram om önskan om någon form av 
gemensam lokal/expedition. Samarbetet kommer att vidareutvecklas. 
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17. Vetenskapssymposium 2021. 
August B. lägger fram ett skriftligt underlag till Vetenskapssymposium rörande ”HBT-
seniorers situation och behov i Sverige”. Symposiet är planerat att genomföras 19-20 
november 2021. Förslaget är att RFSL genomför seminariet i samverkan med bl.a. 
Regnbågens Kooperativa hyresrättsförening, Gay Seniorerna, Golden Ladies och 
Transföreningen FPES. Tidigare ledamoten av Regnbågens styrelse, Ann-Marie 
Lindqvist, har ställt sig positiv till att i ett inledningsskede ingå i organisationsgruppen.  
Beslut att; August B. och Pia F. är Regnbågens representanter i 
organisationsgruppen av symposiet, samt  
att; August B. håller kontakt med ledamoten i RFSL förbundsstyrelse, Pell Uno 
Larsson om symposieplanerna. 
 

18. Översyn av stadgar. 
Genom Pia F. har styrelsen fått en kontakt med juristen Aud Sjökvist, styrelseledamot 
i SKB som har erfarenhet rörande kooperativa hyresrättsföreningars stadgar. Aud 
Sjökvist har erbjudit sig att utan arvode göra en översyn av Regnbågens stadgar. 
Inledande möte kommer att ske med Pia F, August B. Aud Sjökvist samt Kenth 
Thunberg den 8 juli. 
 

19. Event m.m. 
• 10-årsjubileet var mycket lyckat och uppskattat. Jubileet hölls på 

Mälarpaviljongen. Tyvärr kom endast 54 medlemmar av 75 anmälda. 
• August B. var inbjuden för att hålla ett föredrag på RIO-träffen den 28/6. Han 

berättade om Regnbågens seniorboende och HBT. Sara Bystam, ordförande i 
Transföreningen FPES fick också möjlighet att informera. Det blev många 
frågor och uppskattades det 25-tal som kom till träffen. 

• Vår förening får delta i Hyresgästföreningens informations-tält i Pride Park. 
Björn L. håller i planering och bemanning. Ett planeringsmöte har genomförts 
och ett nytt möte med medverkande kommer att ske hos Björn den 11/7.  

• August B. är inbjuden att hålla ett kort inlägg om Regnbågens seniorboende 
vid ett av Transföreningen FPES seminarier den 2/7 i Pride House/Clarion 
Hotell vid Skanstull. 

• Föreslogs att en filmafton anordnas i samarbete med Golden Ladies under 
november. Förslaget bygger på att filmen ”Väninnor-berättelser ur 
garderoben” visas i RIOs aula och att den nedlagda stiftelsen GaySol 
uppmärksammas. August B. åtog sig att planera evenemanget. 
 

20. Nya bostäder för HBT-seniorer. 
August B. informerade om planer på att kontakta Kavat vård AB för att undersöka 
deras intresse för samverkan med vår förening om ett omsorgsboende och ett 
kollektivboende. Styrelsen överlägger kort i frågan. Christer F. informerar att han för 
ca 5 år sedan varit i kontakt med Kavat Vård ABs VD. 
Beslut att; August B. ges i uppdrag undersöka möjligheten att få fram ett 
omsorgsboende och ett kollektivboende utöver att få fram fler hyreslägenheter. 
 

21. Arkivfråga. 
August B. meddelade att han övertagit arkivhandlingar från stiftelsen ”Gay Sol”, dels 
från Nisse Olofssons man Pelle Jansson, dels från Lars P Sjöberg. Syftet är att 
framöver införliva handlingarna med Regnbågens arkiv. 
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22. Jubileumsskrift. 
Beslut att; August B. ges i uppdrag att utarbeta ett underlag för examensarbete för 
någon journalistutbildning om Stiftelsen GaySol,1985-2002 samt om Regnbågens 
kooperativa hyresrättsförenings tio verksamhetsår. Detta för att ersätta tidigare 
förslag om Regnbågens Jubileumsskrift 2009-2019. 
 

23. Nästa styrelsemöte. 
Det tidigare planerade heldagsmötet inte går att genomföra, varför nytt datum förslås. 
Nytt datum blir den 10 augusti. Mötet planeras starta kl 10.00. 
 

24. Avslutning. 
Efter precis 2 timmar tackar ordföranden för ett mycket intensivt styrelsemöte och 
förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet                          Ordförande                                  Justerare  
 
 
 
Per Rudin                                 August Boj                                  Staffan Westman 

 
 
 


