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Regnbågens kooperativa hyresrättsförening 

Protokoll styrelsemöte nr 47 2020-12-07 

Digitalt möte via Zoom 

 

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

Susann Hervordotter, ledamot, Jane Jansson, ledamot, Agneta Sparre, ledamot,                          

Yvonne Wickström,  suppleant, Karin Henriksson adjungerad sekreterare 

 

Anmält förhinder: Christer Fällman, adjungerad kommunikatör, Zusanne Ahlin, suppleant  

 

1. Pia Faxen förklarade styrelsemötet öppnat. 

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

mötessekreterare och Agneta Sparre till justerare 

3. Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

4. Föregående protokoll godkändes med komplettering angående ränta på deposition. 

5. Ekonomi och budget 

Kassör Anders N redovisade att föreningens medel per 2020-12-07 fördelades enligt följande: 

Nordea                        165 857,87 SEK 

Collector buffertkonto       226,47 SEK 

Collector rörligt konto  59 703,70 SEK 

Summa;                       225 788,04 SEK 

 

Collector lägenhetsdep              828 640,05 SEK 

 
6. Medlemsansökningar och medlemslistor 

Anders rapporterade om 1 ny medlemsansökan som godkändes. Två medlemmar, som fått plats i ett 

annat seniorboende, har tagits bort ur medlemslistan. Förändringar i medlemslistorna ska meddelas 

Jane för uppdatering på hemsidan. Och Sussi H så att hon uppdatera listan i systemet Visma 

7. Besök och visningar 

Inga besök att rapportera. Regnbågen har fått en ny hyresgäst till den tomma lägenheten 

8. Hemsida och facebook 

Christer Fällman intervjus i ett 10 minuters inslag i en fransk radiostation 

9. Rapporter - inga 

10. Övriga frågor 
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Styrelsen beslutade att Agneta Sparre ska ingå i stadgegruppen. 

Ordföranden uppmanade alla att läsa det Styrdokument som Sussi H uppdaterat per den 31 oktober 

2020 

Sussi H har också sammanställt ”Urval av sammanställning av beslut tagna vid Regnbågens 

styrelsemöten från 28/3 2018 till 1/6 2020. 

Yvonne Wickström hade frågor om när årsmötet 2021 kommer att hållas eftersom hon ville lägga en 

motion. Datum är inte bestämt än men styrelsen har bokat in ett möte för att förbereda arbetet inför 

årsmötet. 

Hotbild mot boendet diskuterades, krävs det ett säkerhetsseminarium, ett internt arbetsmöte. Mötet 

sköts på framtiden. 

Ordförande Pia berättade om sina kontakter med förvaltaren Micasa Fastigheter om saknad namnskylt 

i entren med mera. 

Föreningen har god ekonomi och styrelsen beslutade att alla förtroendevalda ska få ett presentkort på 

300 kr/person i år. Styrelsen beslutade också att varje medlem ska få 100kr rabatt på nästa års 

medlemsavgift 

11. Event 

Medlemsmötet via Zoom diskuterades och styrelsen beslutade att göra en repris söndagen den 13 

december kl. 14. Mera musik kommer då att framföras av Andreas Lundstedt och Daniel 

Mitsogiannis. Styrelsen beslutade att de båda artisterna får ett arvode i form av presentkort på 1000.- 

kr per person. 

12. Nästa möte söndagen den 13 december kl 15 för att fortsätta stadgeseminariet  

samt måndag den 14 december 2020 kl 18.00 för att planera årsmötet 2021 och  

måndagen den 18/1 år 2021 kl 18 för årets första ordinarie styrelsemöte 

13. Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 

Protokollet justeras: 

 

 

 

 

Pia Faxén   Karin Henriksson  Agneta Sparre 

Ordförande  Mötessekreterare  Justerare 


