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Regnbågens kooperativa hyresrättsförening 

Protokoll styrelsemöte nr 52 2021-03-08 

Via Zoom 

 

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

Hervordotter, ledamot, Jane Jansson, ledamot, Agneta Sparre, ledamot, Christer Fällman, adjungerad 

kommunikatör, Karin Henriksson adjungerad sekreterare. 

Frånvarande: 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. Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

4. Föregående protokoll godkändes 

5. Ekonomi och budget 

        Nordea Konto              237 387,77 SKR 

        Collector Buffert                226,47 SKR 

       Collector rörligt             58 738,02 SKR 

    Lägenhetsdispositioner 836 030, 54 SKR 

 

6. Medlemsansökningar och medlemslistor 

Sex stycken ansökningar presenterades av Anders Niska. Efter diskussion och omröstning avslogs ett 

pars ansökan, av en enig styrelse. 

264 medlemmar har betalat sin årsavgift. 27 medlemmar har inte betalat. Christer Fällman skickar ut 

påminnelse till dessa medlemmar utifrån ett underlag från Anders Niska. 

 

7. Besök och visningar 

Christer Fällman har haft samtal med Göteborg som nämndes i förra protokollet, annars inget nytt att 

rapportera. 
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8. Webb, Hemsida och facebook  

Till hemsidan har nu Christer Fällman och Jane Jansson administratörsrättigheter. Sidan har städats 

och en hänvisning har lagts in, om man vill bli medlem. 

9. Förberedelser inför årsstämman ang. utskick mm 

Revisionsberättelsen blir inte klar i tid för att skickas ut till medlemmarna.  

Styrelsen beslöt därför att flytta årsmötet till onsdagen den 31 mars kl 18 via Zoom. 

Datum på aktuella dokument måste därför skjutas fyra dagar framåt. 

Till årsmötet har Gabriella Höstfält vidtalats för att vara ordförande och Tomas Björk att vara 

sekreterare. Två stycken justeringspersoner har också vidtalats. 

Björn Lundstedt förbereder avtackningarna på årsmötet. 

Styrelsen diskuterade det förslag Anders Niska förberett om arvoden 2020. För att få arvode ska 

styrelsens medlemmar sms:a personnummer, också med den fyra sista siffrorna, samt kontonummer 

för utbetalning till Susann Hervordotter. 

Christer Fällman skannar in materialet som ska delges digitalt inför stämman. Christer får hjälp av 

Susann Hervordotter att kontrollera dokumenten. Ordförande Pia ska skriva ut och fördela/posta 

material till tre medlemmar som delges i papper, när Susann Hervordotter gett klartecken. 

10. Rapporter 

Christer Fällman lyfte fram den sammanställning Jane Jansson gjort till styrelsen och stadgegruppen, 

inför stadgerevisionen, daterad den 6 mars 2021, Fakta om HBTQ och köplats till lägenhet. Jane 

tackades och alla uppmanades att läsa och begrunda. 

Stadgegruppen, Anders Niska, Agneta Sparre, Lars Lundbom och ordförande Pia Faxén har sitt första 

möte med juristen Aud Sjökvist på Sandhamnsgatan i Borådets lokaler 9 mars kl 11.00 för att ta del av 

det arbete som Aud Sjökvist gjort hittills. 

11. Event - intet 

12. Övriga frågor 

Ordförande Pia berättade om en inbjudan från Arkivhuset – utställning och park i Smedjebacken, 

Ludvika, om ett besök i juni. Styrelsen beslöt att avvakta på grund av pandemin. 
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13 Kommande styrelsemöte   

Konstituerande styrelsemöte hålls efter årsmötet den onsdagen den 31 mars kl 18,  

då förtroendeposter fördelas mellan styrelsens ledamöter. Valda ledamöterna stannar alltså kvar i 

Zoom efter årsmötet. 

Nästa styrelsemöte måndagen den 12 april 2021 kl 18 via Zoom 

 

14. Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 

 

Protokollet justeras: 

 

 

 

 

Pia Faxén   Karin Henriksson Björn Lundstedt 

Ordförande  Sekreterare  Justerare 

 

 

Tillägg 2021-03-09 beslut fattade per capsulam  

Odförande Pia Faxén har under dagen mejlat ut förslag till beslut, som glömdes bort vid gårdagens 

styrelsemöte och som behöver godkännas före nästa styrelsemöte.  

Förslag till beslut: 

1.Vi ska tillåta poströstning på årsstämman enligt den tillfälliga pandemilagen* 

2. Vi ska tillåta att medlem är ombud för fler än en person, enligt den till tillfälliga pandemilagen 

 

Förslaget har i dag via mejl och telefon godkänts av Jane Jansson ledamot, Agneta Sparre ledamot 

Anders Niska kassör, Björn Lundstedt vice ordförande, Susann Hervordotter ledamot och Pia Faxén 

ordförande. 

 

Styrelse beslutar att medlemmarna i Regnbågen före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. 

En särskild blankett för poströstning kommer att skickas ut inför årsmötet. 

Styrelsen beslutar att ett ombud får företräda fler än tre medlemmar på årsmötet, även om det strider 

mot stadgarna. 

 

 

*pandemilagen, är lika med Bolagsverkets Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 

genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutad 3 april 2020, trädde i kraft 15 april 2020. 

 


