
Regnbågens kooperativa hyresrättsförening  
Protokoll styrelsemöte nr 45, 2020-10-12 
Plats: Borådets lokal Sandhamnsgatan 8, Stockholm  

Närvarande: Pia Faxén, ordförande, Björn Lundstedt, vice ordförande, Anders Niska, kassör, Susann 
Hervordotter ledamot (via Zoom) Jane Jansson, ledamot, Agneta Sparre, ledamot (via Zoom) Zusanne 
Ahlin, suppleant, Yvonne Wickström, suppleant (via Zoom), Karin Henriksson, adjungerad 
sekreterare. 

Anmält förhinder: Christer Fällman, adjungerad kommunikatör.  

1. Pia Faxén förklarade mötet öppnat. 
2. Val av mötesfunktionärer: Pia Faxén valdes till mötesordförande, Karin Henriksson till 

mötessekreterare och Jane Jansson till justerare. 
3. Dagordningen fastställdes. 

4. Föregående protokoll godkändes efter ett förtydligande under § 5.  

5. Ekonomi.  

    Kassör Anders Niska redovisade ekonomisk ställning för Regnbågen 2020-10-12. 

     Nordea                                     170 451,87 SEK 

     Collector Buffert konto               226,47 SEK 

     Collector Rörligt konto              59 703,70 SEK 

     Summa                                     230 382,04 SEK 

     Collector lägenhetsdep.           828 640,05 SEK 

     Totalt:                                    1 059 022,09 SEK   

     Upplupen ränta:                            5 061,87 SEK 

6. Medlemsansökningar och medlemslistor 

Angående ansökningar från styrelsemöte nr 44; kassören rapporterade att han ännu inte fått svar på, 
om de två sökande från Halmstad är svenska medborgare. När det gäller de sökande från Kanada, 
kommer de att få ett meddelande om att svenskt medborgarskap är en förutsättning för att få köa. 

Vid dagens möte godkändes en ny medlemsansökan.  

7. Styrdokument 

Ordföranden läste högt ur styrdokumentet, som beskriver styrelsen uppgifter och hur dessa ska 
fördelas inom styrelsen. Styrdokumentet ventilerades och uppdaterades i vissa delar.  
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8. Policy för kö och boende. Se vidare under övriga frågor. 

9. Besök och visningar 

Marina Reis, journaliststuderande vid Uppsala universitet har gjort ett personporträtt av vice 
ordförande Björn, via Zoom. Kommer eventuellt att publiceras i dagspressen och blir då också en bra 
reklam för föreningen. 

10. Hemsida och Facebook – inget att rapportera. 

11. Rapporter – inga rapporter.  

12. Event  

Styrelsemiddag, med suppleanter och valberedning. Plats Eatery Gärdet, Tegeluddsvägen 100, 
måndagen den 30 november kl 17.00. Restaurangen valdes med tanke på den luftiga lokalen och 
möjligheten att sitta avskilt. Samt en måndag för att det inte ska vara någon trängsel. Zusanne fick 
uppgiften att boka14 stycken platser  

13. Övriga frågor 

• Policy för boende; ordföranden presenterade frågeställningar som diskuterades. Björn och 
Zusanne fick i uppdrag att stödja vid kontakt med fastighetsförvaltaren Micasa representant 
Annette Criborn.    

• Medlemsutskick: alla boende ska skicka in kopia på aktuell hemförsäkring till kassören. Enligt 
stadgarna förbinder sig medlemmen vid kontraktstecknandet att ha tecknat hemförsäkring 
inklusive allrisk som gäller samtliga boende i lägenheten. Försäkringsbreven som kommer in 
ska förvaras tillsammans med kontraktet hos styrelsen.  

• Ordförande informerade om mejl från AnnMari Lindqvist från RFSL:s äldreprojekt, om en 
föreläsning ”Queera livslopp – Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ 
värld”, som sändes digitalt den 1 oktober. För mera information se: rfsl.se/verksamhet/senior 

• Det planerade stadgeseminariet diskuterades. 

14. Nästa styrelsemöte hålls måndag den 2020-11-09 kl 18.00. 

15. Ordföranden tackade deltagarna och förklarande mötet avslutat.  

Protokollet justeras: 

 
Pia Faxén   Karin Henriksson  Jane Jansson  
Ordförande  Mötessekreterare  Justerare
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