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Regnbågens kooperativa hyresrättsförening 

Protokoll styrelsemöte nr 46 2020-11-09 

Plats: Borådets lokal Sandhamnsgatan 8, Stockholm 

 

Närvarande: Pia Faxén, ordförande, Björn Lundstedt, vice ordförande, Anders Niska, kassör, Agneta 

Sparre, ledamot, via Zoom, Christer Fällman, adjungerad kommunikatör via Zoom, Åke Peper som 

adjungerad expert på ekonomi och avtal och Karin Henriksson, adjungerad sekreterare 

Frånvarande: Susann Hervordotter, ledamot, Jane Jansson, ledamot, Zusanne Ahlin, suppleant Yvonne 

Wickström, suppleant. 

 

1. Pia Faxen förklarade styrelsemötet öppnat. 

2. Val av mötesfunktionärer: Pia Faxén valdes till mötesordförande, Karin Henriksson till 

mötessekreterare och Björn Lundstedt till justerare. 

3. Dagordningen fastställdes. 

4. Föregående protokoll godkändes 

5. Ekonomi och budget  

Ekonomisk ställning   2020-11-09 

Nordea                       167 852, 87 SEK 

Collector rörligt konto 59 703,70 SEK 

Collector insatser       828 640,05 SEK 

Collector buffert               226,47 SEK 

Anders N berättade att ekonomin är god och att det finns ett överskott. Styrelsen förslag är att använda 

överskottet till en liten present/presentkort till medlemmarna, till underhållning på kommande 

medlemsmöte via länk samt att betala ut styrelsens arvoden före jul. Anders N. åtog sig att räkna på 

förslagen till nästa styrelsemöte. 

Hur gör föreningen med räntan på Depositionskontot/Upplåtelseinsatsen? Oklarhet rådde vid mötet 

men av stadgarna framgår: paragraf 6 Deposition, i sista stycket ”Eventuell intäkt eller kostnad på 

inbetalda depositioner kvarstår i förvaltning av depositionerna.” 

6. Medlemsansökningar och medlemslistor 

Anders N berättade om en ny medlem från den 5 november samt 2 nya ansökningar godkändes på 

mötet. 
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7. Besök och visningar 

Christer berättade om en förening från Gävle som han i slutet av november kommer att ha på 

studiebesök. Jamie Di Spirito, filmare från England har intervjuat Christer om corona situationen här. 

Björn och Anders N har intervjuats av Patrik Forslin från BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter, som 

ger råd och stöd till personer med fysisk funktionsnedsättning 

Pia ska medverka hos RFSL med föreläsning eller samtal. 

RFSL:s projekt om historiska platser. RFSL söker personer som kan berätta om var man förr träffades 

i Stockholm. Pia ska förmedla kontakt med en äldre dam som vill och kan berätta 

8. Hemsida och facebook - intet 

9. Rapporter 

Visning av ledig lägenhet i corontatider. Visningarna ska ske fysiskt på plats i mindre grupper med 

munskydd och med handsprit. Pia, Christer och Björn ska hjälpas åt att dela upp arbetet  

10. Event 

Medlemsbrev ska skickas ut om event i december för medlemmarna. Christer och Pia ska arbeta 

vidare med utskicket. 

11. Nästa styrelsemöte måndag den 7 december 2020 kl 18.00  

12. Övrigt 

Agneta vill vara med i stadgegruppen. 

Pia berättade att Sussi H vill at det nya uppdaterade styrdokumentet diskuterades. Detta sköts upp till 

dess att Sussi kan medverka. 

13. Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 

 

Protokollet justeras: 

 

 

 

 

Pia Faxén   Karin Henriksson  Björn Lundstedt

  

Ordförande  Mötessekreterare  Justerare 


