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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 39 2020-04-20 för Regnbågens 
kooperativa hyresrättsförening – via Zoom 
 
Närvarande: 
Pia Faxén   ordförande 
Susann Hervordotter  kassör 
Björn Lundstedt  ledamot, event 
Agneta Sparre  ledamot, event 
Jane Jansson  adjungerad, IT-ansvarig 
Ann-Marie Lindqvist adjungerad, representant för RFSL:s 

äldreprojekt 
Anders Niska adjungerad, medlemsregister 
Thomas Björk  adjungerad, mötessekreterare 
 
Ej närvarande: 
Staffan Westman  ordinarie ledamot 
Christer Fällman  adjungerad, extern kommunikatör 
 
§1 Mötets öppnande 
Pia F hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat 
 
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsperson 
Till mötesordförande väljs Pia F, mötessekreterare Thomas B samt Agneta S att 
jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes och fastställdes 
 
§4 Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll nr 38 2020-03-21 godkändes och lades till handlingarna 
 
§5 Adjungering 
Anders N adjungeras till styrelsen med ansvar för medlemslistor/register. 
Thomas B adjungeras som mötessekreterare fram till årsstämman. 
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§6 Ekonomi och budget 
Nordea:                            168 518,97 
Collector, buffertkonto:           226,47 
Collector, rörligt konto:      59 703,70 
 
Summa:                           228 449,14 
 
Collector, deponerade 
Lägenhetsinsatser:          826 768,05 

 
Gällande buffertkontot hos Collector så har 100 927,88 förts över till Nordea. 
Eftersom SBAB endast vänder sig till privatpersoner så utforskar Susann H 
överflyttning av resterande tillgångar hos Collector till någon av bankerna Ikano eller 
Marginalen. 
 
§7 Coronavirus – att ta hänsyn till gällande möten 
Tills vidare så sker föreningens möten via Zoom. 
 
§8 Hyresnämndens medling 
2020-05-19 sker medling mellan Micasa och Regnbågens Kooperativa 
Hyresrättsförening. Medlingen handlar vem som ska handha: 

 Enklare underhåll i lägenheterna och korridorerna på våningsplanen 
 Hantering av hyresdebitering 

Vid medlingen närvarar Pia F och Åke Peper (hyresgäst).  

§9 Medlemsansökningar och medlemslista 
En ny medlemsansökan som godkänns av styrelsen. 
Föreningen har nu 255 medlemmar (5 nya sedan fg styrelsemöte, 3 av dessa har 
också betalt köavgift). Kölistan består nu av 206 st. 
7 medlemmar är inte avhörda gällande medlemsavgift. Susann har skickat 
påminnelser. Dessa medlemskap har avslutats. 
Ann-Mari L kontrollerar tidigare beslut om standardförfarande gällande avslutande av 
medlemskap. 
 
§10 Besök & visningar 
Inget att rapportera 
 
§11 Hemsida & Facebook 
Inget att rapportera 
 
§12 Collector 
se §6 
 
§13 Stadgegrupp 
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Tillsättande av stadgegrupp och bostadsgrupp bordläggs. 
Ann-Mari L kontaktar Christer F gällande detta. 
 
§14 Event, Pride 
Med anledning av risk för smittspridning av Corona-virus så är inga event 
planerade/inbokade. Om Pride kommer att genomföras så kommer Regnbågen även 
i år att få vara en del av Hyresgästföreningens tält i Pride-parken. 
 
§15 Rapporter 
Inget att rapportera 
 
§16 Övriga frågor 
Inga frågor anmälda 
 
§17 Nästa styrelsemöte 
2020-05-11, kl. 18.00 via Zoom 
 
§18 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet:   Mötesordförande: 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
Thomas Björk   Pia Faxén 
adjungerad mötessekreterare  ordförande 
 
Justeringsperson: 
 
 
………………………………………… 
Agneta Sparre 
Ledamot 
 
 


