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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 38 2020-03-21 för Regnbågens 
kooperativa hyresrättsförening hållet hos Pia Faxén, Kungsholms Strand 
119 och via mobilappen Zoom 
 
Närvarande: 
Pia Faxén   ordförande 
Björn Lundstedt  ordinarie ledamot, eventgrupp – via Zoom 
Agneta Sparre  ordinarie ledamot, eventgrupp – via Zoom 
Jane Jansson  adjungerad webbmaster – via Zoom 
Thomas Björk  adjungerad mötessekreterare 
Susann Hervordotter  kassör – via Zoom 
 
Ej närvarande: 
Staffan Westman  ordinarie ledamot 
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 valdes Pia Faxén och till mötessekreterare Thomas Björk. Jane 
Jansson utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§4 Genomgång av föregående protokoll (nr 37, 2020-03-09) 
Protokollet gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
§5 Adjungering - styrelseuppdrag 
Vid förra styrelsemötet beslutade styrelsen att föreslå årsstämman att permanenta 
funktionen ”Extern kommunikatör” (innehas under projektåret av Christer Fällman). 
Susann H uppdras att ta kontakt med valberedningen och efterfråga om de 
föreslagna personerna uttryckt önskemål/tankar gällande uppdraget. Susann H 
ställer upp som kassör men ansvaret för medlemslistorna bör ligga på annan person i 
styrelsen. 
Björn L kan tänka sig att ställa upp som vice ordförande. 
 
 
§6 Ekonomi och budget 
Nordea:                             71 164,09 
Collector, buffertkonto:    100 927,88 
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Collector, rörligt konto:      59 703,70 
 
Summa:                           231 795,67 
 
Collector, deponerade 
Lägenhetsinsatser:          826 768,05 

 
Medlem som deltagit i en av RFSL genomförd podd-intervju beviljas ersättning som 
vid visning, dvs 390,- inkl. skatt. 
 
§7 Coronavirus: rekommendationer vad gäller möten mm, senaste nytt 
Årsmötet skjuts upp tills vidare. Det måste dock hållas före den sista juni pga 
ekonomisk redovisning och beslut om styrelsens ansvarsfrihet. 
Nästa styrelsemöte tar ställning till om årsmötet ska skjutas upp ytterligare eller 
kallas till. Det mötet planeras också att hållas digitalt. 
Om årsmötet genomförs digitalt så kan ev. Jane J ta på sig ansvaret för 
arrangemanget kring detta. Jane J ska i samband med FPES årsmöte arrangera det 
via Zoom. 
 
§8 Medlemsansökningar/medlemslista 
Regnbågen har nu 262 medlemmar varav 214 är köande för lägenhet. 
Sedan förra styrelsemötet har det tillkommit 1 ny medlem (ej köande) samt 3 nya 
ansökningar. Ansökningarna godkändes av styrelsen. 
 
§9 Besök och visningar 
Det besök som planerats till midsommarafton är inställt. 
 
§10 Hemsida och Facebook 
Inget att rapportera 
 
§11 Collector 
Beslut: 
Då det går dåligt för Collector sedan en tid så beslutar styrelsen att dessa konton 
flyttas över till statliga SBAB. Det innebär visserligen en lägre ränta men är tryggare. 
Susann H genomför detta. 
 
§12 Event och Pride 
Björn L har haft kontakt med Hyresgästföreningen och Regnbågen kan även i år vara 
en del av deras utställningstält i Pride Park. 
 
§13 Rapporter 
Inget att rapportera 
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§14 Övriga frågor 
Restaurangen Klein’s Rio får från och med den 23/3 ny ägare – oklart vem. 
 
§15 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte planeras att hållas digitalt 2020-04-20, kl. 18.00 
 
§16 Mötets avslutande 
Mötesordförande Pia F förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 
 
 
 

Vid protokollet:   Mötesordförande: 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
Thomas Björk   Pia Faxén 
adjungerad mötessekreterare  ordförande 
 
Justeringsperson: 
 
 
………………………………………… 
Jane Jansson, adjungerad webbmaster 


