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 Regnbågens Seniorboende HBT 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 33 2019-11-11 för Regnbågens 
kooperativa hyresrättsförening i Borådets lokaler på Sandhamnsgatan 8 
 
Närvarande: 
Pia Faxén   ordförande 
Susann Hervordotter  kassör 
Björn Lundstedt  ordinarie ledamot, eventgrupp 
Agneta Sparre  ordinarie ledamot, eventgrupp 
Jane Jansson  adjungerad webbmaster 
Christer Fällman  adjungerad kommunikatör, valberedning 
Thomas Björk  adjungerad mötessekreterare 
Berndt Edgren  valberedning 
 
Ej närvarande: 
Staffan Westman  ordinarie ledamot 
 
Preliminär dagordning 

1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare 
2. Genomgång av föregående styrelseprotokoll från den 16/10 
3. Fastställande av dagordning 
4. Valberedningsfrågor 
5. Förslag om projektuppdrag 
6. Ekonomi och budget 
7. Medlemsansökningar och medlemslistor 
8. Besök och visningar 
9. Webb, hemsida och facebook 
10. Medlemsinformation 
11. Rapporter 
12. Event 
13. Övriga frågor 
14. Kommande styrelsemöten 
15. Avslutande 

 
§1 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare 
Till mötesordförande väljs Pia Faxén, mötessekreterare Thomas Björk och till att justera 
protokollet Agneta Sparre. 
 
§2 Genomgång av föregående protokoll (nr 32) 
Styrelseprotokoll nr 31 är fortfarande inte färdigjusterat i avvaktan på justeringsperson 
Stefan Botos Sydebrant som för tillfället befinner sig utomlands. 
 
§4 Genomgång av föregående protokoll: 
Gällande föreningens logotype så uppger Christer F att han sökt Maria Hosseinpour i 
frågan men till dags dato inte fått svar. 
Christer F kommer att författa en skrivelse till Regnbågen om att alla rättigheter till 
logotypen överförs till Regnbågens KHF. 
Gällande Regnbågens brevlådor fattades inget nytt beslut. Eftersom förre ordföranden 
August Boj avgick i början av november så kommer hans behörighet att tas bort. 
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§ 7 Medlemsansökningar och medlemslistor 
Susann H åtar sig att även ta hjälp av Christer F gällande dessa 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Följande anmäldes till §13 Övriga frågor, därefter godkändes dagordningen: 

a) Ändring av registrering hos Bolagsverket 
b) Stadgegrupp 

 
§4 Valberedningsfrågor 
Valberedningen representerades av Christer F och Berndt E. 
Vad gäller antalet ledamöter framförde styrelsen önskemål om 7 ordinarie ledamöter 
och 1 suppleant. 
Dock står det valberedningen fritt att föreslå antal så länge som det uppfyller kravet i 
föreningens stadgar §11 Styrelse (”styrelsen ska bestå av udda antal ledamöter, lägst 
fem (5) och högst nio (9) ledamöter, varav högst två (2) suppleanter”) 
 
§5 Förslag om projektuppdrag 
August Boj har skickat in ett förslag till styrelsen som följer: 
 
Förslag till styrelseuppdrag som projektledare för August Boj  
  
Uppdragstid: Från föreningens styrelsemöte 2019-11-11 till ordinarie föreningsstämma 2020.  
  
Uppdragsbeskrivning  
• Adjungerad styrelserepresentant för föreningen gentemot RFSL och RFSL Stockholm. • 
Adjungerad styrelserepresentant för föreningen i det informella nätverket för HBTseniorer.  
• Uppföljning av vetenskapssymposiet med RFSL som huvudman.  
• Uppföljning av förslag till projektet Läkande HBT-åldrande med RFSL Stockholm som 
huvudman.  
• Uppföljning av ansökan till Region Stockholm och Stockholm stad gällande hyresrätter, 
kollektivboende och omsorgsboende för föreningen.  
  
Avrapportering  
• Skriftlig avrapportering inför föreningens styrelsemöten.  
  
Övrigt  
• Ideellt uppdrag utan ekonomisk ersättning.  
  
  
Stockholm 2019-10-20 
 
Beslut:  
Styrelsen fattar ett enhälligt beslut att tacka nej till August B:s förslag. 
Ann-Marie Lindqvist utses att representera Regnbågen i dessa sammanhang. 
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§6 Ekonomi och budget 
Nordea:                             31 569,19 
Collector, buffertkonto:    100 699,44 
Collector, rörligt konto:      58 987,41 
 
Summa:                           191 256,04 
 
Collector, deponerade 
Lägenhetsinsatser:          820 670,84 

 
Susann informerar om att föreningens försäkring hos IF är betald (3 400,-). 
Försäkringen kostar i år mindre än tidigare då den inte längre innehåller tillägg gällande 
samfälligheten (enligt anteckning från styrelseprotokoll nr 14, 2018-04-17). 
 
Förslag från valberedningen: Att föreningen betalar för att få bokföringen utförd för att 
underlätta rekryteringen av kassör. 
Styrelsen medger att valberedningen begär in kostnadsförslag. 
 
§7 Medlemsansökningar och medlemslistor 
7 ansökningar har inkommit via hemsidan, samtliga godkänns av styrelsen. 
 
§8 Besök och visningar 
HBTQ-politiska talespersonen Filippa Reinfeldt och hennes kolleger från arbetsgruppen 
som består av riksdagsledamöterna Johan Forsell, Carl-Oskar Bohlin och Camilla 
Waltersson Grönwall samt Kim Nilsson, ordförande för Öppna Moderater besöker 
Regnbågen 2019-11-18. 
 
Christer F är inbjuden av socialminister Lena Hallengren att tala inför regeringens 
pensionärskommitté i närvaro av bl.a. jämställdhetsminister Åsa Lindhagen 2019-11-26 
 
§9 Webb, hemsida och Facebook 
Inget att rapportera 
 
§10 Medlemsinformation 
Christer F sammanställer en inbjudan som mailas ut till medlemmarna (OSA senast den 
1/12) gällande medlemsmötet 2019-12-06 (se §12 Event) 
 
§11 Rapporter 
Inget att rapportera 
 
§12 Event 
2019-12-06 Medlemsmöte då det serveras ostbricka, glögg och pepparkakor. 
Underhållning av Angela Wannbäck och pianist. 
Motsvarande aktivitet 2018-12-02 kostade 13 950,- (artisterna 3 500,- x 2, blommor till 
dessa 700,- och Kleins Rio 6 250,-) och styrelsen menar att kostnaderna för i år bör 
vara ungefär desamma. 
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§13 Övriga frågor 
a) Ändring av registrering hos Bolagsverket: Susann H, Christer F och Thomas B 

åtgärdar detta med början direkt efter styrelsemötet (2019-11-14: Susann H och 
Ann Mari Lindqvist har skickat in handlingarna: August B, Jane J, Georg, Stefan 
och Roger avregistreras. Pia F anmäls som ny ordförande samt Pia F och 
Susann H som firmatecknare). 

b) Stadgegrupp: Tillsättande av ny stadgegrupp överlåts till styrelsen efter 
årsstämman. 

 
§14 Kommande styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte 2019-12-09, kl. 18.00 i Borådet Rio:s föreningslokal. 
Vid detta möte sammanställs medlemsinformation gällande årsstämman. 
 
§15 Avslutande 
Ordförande Pia F förklarade mötet avslutat och tackade styrelseledamöter, adjungerade 
samt valberedningen för visat intresse. 
 
 
 
Vid protokollet:   Mötesordförande: 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
Thomas Björk   Pia Faxén 
adjungerad mötessekreterare  ordförande 
 
Justeringsperson: 
 
 
………………………………………… 
Agneta Sparre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


