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Regnbågens kooperativa hyresrättsförening 

Protokoll styrelsemöte nr 50 2021-02-15 

Plats: via Zoom 

 

 

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

Hervordotter, ledamot, Jane Jansson, ledamot, Agneta Sparre, ledamot, Zusanne Ahlin, suppleant, 

Yvonne Wickström, suppleant, Christer Fällman, adjungerad kommunikatör (från § 5) och Karin 

Henriksson adjungerad sekreterare. Under § 5 talade den inbjudna juristen Aud Sjökvist om 

föreningens stadgar. 

 

1. Pia Faxen förklarade det styrelsemötet öppnat. 

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

mötessekreterare och Anders Niska till justerare 

3. Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

4. Föregående protokoll godkändes 

5. Ekonomi och budget 

Ekonomi 2021-02-15 

Nordea                                     234 086,77 SEK 

Collector buffertkonto                    226,47 SEK 

Collector rörligt  konto              60 136,02 SEK 

Summa                                    294 449, 26 SEK 

 

Ordförande Pia introducerade Aud Sjökvist, jurist som varit domare i Kammarrätten, och sitter i 

styrelsen för SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Hon har varit bollplank åt 

stadgegruppen under tidigare år. Nu pensionär och jobbar med föreningsjuridik. Aud har haft 

möjlighet att titta lite på vår dokumentation av stadgearbetet. Våra stadgar behöver struktureras och 

tydliggöras så att de följer grundläggande principer och lagstiftning. Hon kan hjälpa oss med att skriva 

ett förslag till stadgar och diskutera detta med styrelsen. Styrelsen tog beslutet att ge henne 

uppdraget att se över stadgarna. Ersättningsfrågan behandlas senare i styrelsen.  
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Stadgarna kommer inte att tas upp till behandling vid årsmötet i mars 2021. 

Angående de motioner som hittills kommit in och som alla har koppling till stadgarna var Auds 

förslag att dessa överlämnas till stadgegruppen. Så att motionerna beaktas i det fortsatta arbetet med 

stadgarna.  

Inför årsmötet ska alla motioner skickas ut till medlemmarna. Enligt våra stadgar § 20 Motioner till 

årsstämman ska styrelsen innan stämman yttra sig skriftligt över inkomna motioner. Aud Sjökvist 

lämnade Zoom mötet efter denna punkt. 

6. Medlemsansökningar och medlemslistor 

Det saknades årsavgifter från ca 30 medlemmar. Anders Niska ska ta fram vilka personer det är och 

förse Christer Fällman med namnen. Christer skickar därefter ut en personlig påminnelse till var och 

en. Anders Niska har också uppdaterat kölistan och ska skicka den till Jane Jannson för publicering på 

hemsidan 

7. Besök och visningar 

Den 23 februari kommer Christer att intervjuas av Oscar Brusse och Idor Löfgren via Zoom eller 

Skype inför startandet av ett kollektivhus för HBTQ-personer i Göteborg. 

 
 

 

I mars kommer Apolline Guillerot-Malick, journalist från Frankrike att göra ett besök på vårt boende. 

Förutom Christer kommer även ordföranden Pia, vice ordf Björn, kassör Anders N. Zusanne Ahlin och 

Agneta Sparre att delta 

 

Den 1 april kl 17.00 ska Christer Fällman hålla en digital föreläsning för Arizona State University och 

berätta om Regnbågens grundande och boendet. 

Intervju i april: Christer har kontaktats av Jenny Bicho,  som vill göra ett inslag om Regnbågen i 

Micasa Hyresgästtidning Trivsel, en papperstidning som delas ut till alla hyresgäster och som också 

går att ladda ner från nätet.  
 

   

 
 

8. Webb, hemsida och facebook 

Inget att rapportera kring webb och hemsida. Angående facebook tog styrelsen beslutet att gamla 

inlägg där ska tas bort och en hänvisning ska läggas in till Regnbågens hemsida. Christer Fällman fick 

uppdraget att göra detta 

9. Inkomna motioner 

Styrelsen beslöt att behandla alla motioner vid nästa möte måndagen den 22 februari eftersom sista 

dagen för att lämna in motioner till styrelsen är den 20 februari 
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10. Rapporter – intet att rapportera 

11. Event – intet att rapportera 

12. Nästa styrelsemöte måndag den 22 februari 2021 kl 18.00 och via Zoom för att behandla motioner 

till årsstämman. 

13. Övriga frågor 

Ordf Pia och kassör Anders talade om vikten av att styrelsen har en aktuell anhöriglista/kontaktlista till 

alla boende, om något skulle inträffa. Det är också viktigt att den hålls aktuell och uppdateras årligen. 

Den nya förvaltaren hos Micasa har ännu inte hört av sig till ordförande Pia. Lars Lundbom har anmält 

intresse att vara med i stadgegruppen, och han hälsas välkommen 

 

14. Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 

 

 

Protokollet justeras: 

 

 

 

 

Pia Faxén   Karin Henriksson  Anders Niska 

Ordförande  Mötessekreterare  Justerare 


