
 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 37 2020-03-09 för Regnbågens kooperativa 
hyresrättsförening hållet hos Björn Lundstedt, Sandhamnsgatan 6. 
 
Närvarande: 
Pia Faxén   ordförande 
Björn Lundstedt  ordinarie ledamot, eventgrupp 
Agneta Sparre  ordinarie ledamot, eventgrupp 
Jane Jansson  adjungerad webbmaster 
Thomas Björk  adjungerad mötessekreterare 
Ann-Mari Lindqvist  valberedning 
 
Ej närvarande: 
Staffan Westman  ordinarie ledamot 
Susann Hervordotter  kassör  
Christer Fällman  adjungerad kommunikatör, valberedning 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande Pia F hälsar välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat. 
 
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsperson 
Till mötesordförande väljs Pia Faxén och till mötessekreterare Thomas Björk. Agneta Sparre 
utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§3 Fastställande av dagordning 
Följande anmäldes till punkten övriga frågor: 

a) Stadgegrupp 
b) Ersättning i samband med visningar  
c) Utvärdering av Christer F:s funktion som adjungerad kommunikatör 
d) Studiebesök till Smedjebacken 

Därefter godkändes dagordningen 
 
§4 Genomgång av föregående protokoll (nr 36, 2020-02-17) 
Protokollet gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
§5 Hyresnämndens svar 
Angående hyresnämndens svar gällande medling i tvisteärendet med Micasa tar Pia F kontakt 
med Regnbågens juridiske rådgivare Åke Peper för fortsatt hantering.  
 
 
 
 
 
 



§6 Ekonomi och budget 
Nordea:                             69 023,09 
Collector, buffertkonto:    100 927,88 
Collector, rörligt konto:      59 703,70 
 
Summa:                           229 654,67 
 
Collector, deponerade 
Lägenhetsinsatser:          826 768,05 

 
§7 Vem gör vad inför årsmötet 

 Gällande aulan som är lokalen för mötet, så tar Pia F kontakt med SFI-ansvarige Bekir 
för att låna en aptusbricka. 

 En timme före årsmötet (15.00) kommer ommöblering av aulan ske – ombesörjs av 
frivilliga ur styrelsen och av adjungerade. 

 Björn L ser till att blommor inhandlas för avtackningar i samband med mötet. 
 
§8 Medlemsansökningar/medlemslista 
2 nya medlemsansökningar har inkommit och de godkändes av styrelsen. 
Just nu har Regnbågen 263 medlemmar, varav 217 står i kö. 
 
§9 Besök och visningar 
Besök på midsommarafton ifrån George Brown College i Kanada. Christer F och Jane J 
ansvarar för den. 
 
§10 Hemsida och Facebook 
Inget att rapportera 
 
§11 Collector 
Fråga om ev. avslutande av konto hos Collector bordläggs till nästa styrelsemöte då kassören 
bör vara delaktig i ev. beslut. 
 
§12 Event och Pride 
Björn L tar kontakt med Hyresrättsföreningen (Mattitjahu Juhano) med frågan om Regnbågen 
även i år kan vara en del av deras utställningstält i Pride Park. 
 
§13 Rapporter 
Inget att rapportera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§14 Övriga frågor 
a) Stadgegrupp – Styrelsen ska fundera över medlemmar som kan vara lämpliga och 

intresserade av att ingå i stadgegruppen. Juristen Aud Sjöqvist är villig att ställa upp som 
”bollplank”. 

b) Ersättning i samband med visningar – Styrelsen beslutade att föreslå årsstämman 
följande: Ersättning i samband med visning höjs från 390,- till 725,- (bägge summorna är 
inklusive skatt).  

c) Utvärdering av Christer F:s funktion som adjungerad kommunikatör – Årsstämman 
2019 beslutade om en funktion som ”Extern informatör” på prov under ett (1) år, och att 
den skulle arvoderas med 5 000,-. Stämman biföll också förslaget om att uppdraget 
skulle innehas av Christer F. Eftersom det har fungerat mycket tillfredsställande så 
beslutar styrelsen att föreslå årsstämman att funktionen permanentas. 

d) Studiebesök till Smedjebacken – Pia F tar kontakt med Jan-Axel Nordlander för 
ytterligare information. 

 
 
§15 Mötets avslutande 
Mötesordförande Pia F förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 
 
 
 

Vid protokollet:   Mötesordförande: 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
Thomas Björk   Pia Faxén 
adjungerad mötessekreterare  ordförande 
 
Justeringsperson: 
 
 
………………………………………… 
Agneta Sparre 
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