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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 34 2019-12-09 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 
 
Ej närvarande: 
Staffan Westman  ordinarie ledamot 
 
Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare 
Till mötesordförande väljs Pia Faxén, mötessekreterare Thomas Björk och till att justera 
protokollet Björn Lundstedt. 
 
§1 Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll 33 gicks igenom och lades till handlingarna 
 
§2 Fastställande av dagordning 
Följande anmäldes till punkten övriga frågor: 

a) Inkommen skrivelse gällande lesbiska filmer 
b) Septemberprotokollet 
c) ”Medlemsknapp” 

 
§3 Genomgång och uppdatering av styrdokument  
Jane J åtar sig att uppdatera befintligt styrdokument gällande arbetsordning för 
förtroendevalda i Regnbågen. Följande personer ska sammanställa information inom 
respektive grupp och skicka till Jane J: 

 Björn L Eventgruppen 
 Christer F Besök och visningar 
 Susann H Bostadsgruppen 
 Pia F  Stadgegrupp 

 
 
§4 Genomgång och åtgärder av tidigare ej genomförda beslut 

 Utarbetande av styrdokument enligt protokoll nr. 13 och 14 (se §3) 
 Frågan om hur Regnbågens hyresavier ska skötas (protokoll 16) är fortfarande 

ett ärende hos hyresnämnden och bordläggs tills vidare och tas upp som 
stående punkt på kommande styrelsemöten. 
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§5 Ekonomi och budget 
 
Nordea:                             30 496,19 
Collector, buffertkonto:    100 699,44 
Collector, rörligt konto:      58 987,41 
 
Summa:                           190 183,04 
 
Collector, deponerade 
Lägenhetsinsatser:          820 670,84 

 
Kostnader för medlemsmötet 2019-12-06: 

 Angela Wannbäck har inkommit med faktura på avtalade 3 500,- 
 Jan-Erik Sandvik väntas inkomma med faktura på samma summa 
 Kostnaden gällande Klein’s Rio har ännu inte inkommit 

 
§6 Registrering hos Bolagsverket 
Susann H har skickat in vilka ändringar i registreringen som ska göras samt betalat 
kostnaden för detta. 
Bolagsverket har i brev påtalat att vid nästa ändring av registreringen så bör det finnas 
angivet i föreningens stadgar vad som gäller vid ev. vinstfördelning.  
Susann H kontaktar också under pågående möte juristen Aud Sjöqvist om hon har 
tolkat Bolagsverkets brev korrekt. Aud S bekräftar att tolkningen är korrekt. 
 
§7 Vem gör vad inför årsmötet 

 Styrelsen kommer till årsmötet förslå Thomas Björk som mötesordförande och 
Ann-Marie Lindkvist som mötessekreterare. 

 Pia F och Christer F sammanställer verksamhetsberättelse samt 
verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

 Susann H gör årsredovisning samt budgetförslag. 
 Kallelse till årsmötet görs av Christer F 2020-03-01 via mail och där 

årsmöteshandlingarna bifogas. 
 
§8 Medlemsansökningar och medlemslistor 
6 medlemsansökningar har inkommit. 2 tidigare godkända ansökningar har betalat in 
medlemsavgift, en av dessa har också betalat köavgiften. 
 
§9 Besök och visningar 
Inget att redovisa 
 
§10 Webb, hemsida och Facebook 
Senaste nyheterna har lagts upp på föreningens hemsida och på Facebook. 
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§11 Medlemsbrev  
Beslut: Inga fasta datum för utskick av information, utan vid behov. Ombesörjs av 
Christer F i samråd med styrelsen. 
Christer F och Pia F kommer att göra ett medlemsutskick i början av året innehållande 
bland annat en påminnelse om att betala in medlemsavgiften för 2020 och senaste 
datum för att inkomma med motioner till årsstämman.  
Dagen efter styrelsemötet mejlade Christer F ut en uppmaning till alla boende på 
Regnbågen att se över att man har en gällande hemförsäkring (vilket avkrävdes när 
man skrev sitt hyreskontrakt). 
 
§12 Rapporter 
Inget att redovisa 
 
§13 Event 

 Eventgruppen redogjorde för ett mycket lyckat medlemsmöte 2019-12-06. 32 
medlemmar bjöds först på glögg och pepparkakor och därefter en ostbricka. För 
underhållningen stod även i år sopranen Angela Wannbäck och pianisten Jan-
Erik Sandvik. 

 Andreas Lundstedt och Daniel Mitsogiannis har erbjudit sig att komma till 
Regnbågen och underhålla i april/maj. 

 
§14 Övriga frågor 

a) Inkommen skrivelse gällande lesbiska filmer: Dina Avrahami som gjort ett 
flertal korta filmer om lesbiska kvinnor erbjuder sig att presentera och 
kommentera dessa vid ett kommande medlemsevent. Styrelsen ställer sig positiv 
och att det kan bli aktuellt nästa verksamhetsår. 

 
b) Septemberprotokollet: Frågan gällande justering av protokoll nr 31 är 

fortfarande inte avklarad. Thomas B har gjort en sammanställning av vad som 
skiljer sig i det ursprungliga protokollet som skrevs av Georg Botos Sydebrant 
och de justeringar som gjordes av August B (dessa justeringar av August B 
ställde sig styrelsen bakom i samband med styrelsemötet i oktober). 
Stefan Botos Sydebrandt anser sig inte kunna justera detta protokoll. 
Pia F har i frågan kontaktat tidigare nämnda jurist Aud Sjöqvist som påtalar att 
August B som mötesordförande är helt berättigad att göra 
justeringar/klargöranden. 
Thomas B ska via telefon ta kontakt med Stefan B S och redogöra för detta 
resonemang samt också vad som egentligen skiljer sig i de 2 versionerna. Ev. 
också tillsammans med Pia F ha ett möte med Stefan B S. 
  

c) Medlemsknapp 
En medlem har inkommit med förslag att ta fram en ”medlemsknapp” att kunna 
bära på t.ex. en jacka. Frågan hänskjuts till när det är aktuellt att ta fram annat 
informationsmaterial (fliers t.ex.) 
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§15 Kommande styrelsemöte 
Söndagen 2020-01-12, kl. 15.00 i Borådets lokal. 
 
§16 Avslutande 
Ordförande avslutade mötet och i samband med det så förärades vår kassör Susann H  
en blomma som tack för det stora och goda arbete hon gjort och gör. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:   Mötesordförande: 
 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
Thomas Björk   Pia Faxén 
mötessekreterare   ordförande 
 
 
Justeringsperson: 
 
 
 
………………………………………… 
Björn Lundstedt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


