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Regnbågens kooperativa hyresrättsförening 

Protokoll styrelsemöte nr 53 2021-03-28 

Plats: via Zoom, kl 11.00 

 

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

Jansson, ledamot, Agneta Sparre, ledamot, Zusanne Ahlin, suppleant, Yvonne Wickström, suppleant, 

Berndt Edgren, valberedare, Nelson Cox, valberedare, Hannele Hakunti, revisor, Karin Henriksson 

adjungerad sekreterare 

Frånvarande: Susann Hervordotter, ledamot, Christer Fällman adjungerad kommunikatör, Gabriella 

Höstfält adjungerad  

 

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. Dagordningen fastställdes. 

4. Föregående protokoll behövde rättas till och kommer att tas upp på nästa styrelsemöte den 12 april 

5. Genomgång inför årsstämman  

Tyvärr saknades Gabriella Höstfält som ska vara ordförande under stämman, men styrelsen gick 

igenom punkterna för årsmötet. Ordförande uppmanade alla att dra ut möteshandlingarna på papper till 

årsmötet 

Årsstämman under punkt 13 Beslut om arvode för styrelsen revisorer samt övriga förtroendeuppdrag. 

I ett tidigare styrelsebeslut från protokoll nr 51 den 2021-02-22 hade styrelsen förslagit en höjning av 

arvodet till 2000 kr. Men förslaget saknades på den blankett för poströstning som skickats ut. Därför 

kan stämman inte behandla förslaget. 

Årsstämman under punkt 15 Val av övriga ledamöter 

Till styrelsen den 16 mars kl 16:33 Susann Hervordotter avsäger sig omval  

”Trots valberedningens förslag som har skickats ut, kommer jag inte att ställa upp ett år till i 

styrelsen. Jag kommer inte heller att vara adjungerad. 

Jag kan sköta uppgifterna bokföring och deklarationer tills ni hittar en lösning. Det kan vara 

rimligt att betala för tjänsten. Det tar normalt mellan 2 och 3 timmar varje månad, mycket mer 

i januari februari såklart och lite mindre under sommarmånaderna. 

Vänligen 

Sussi” 
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Styrelsen och valberedningen har fått in lite olika förslag på nya ledamöter. Valberedningen behöver 

hjälp att reda ut detta på stämman. Enligt stadgarna kan styrelsen bestå av lägst 5 och högst 9 

ledamöter, varav högst 2 suppleanter. 

Årsstämman under punkt 18 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 

Anders Niska hade ett förslag om att årsavgiften ska sänkas till 200 kr eftersom föreningen har pengar. 

Årsstämman under punkt 23 Övriga frågor 

Kan förekomma information kring stadgearbetet tyckte Anders Niska 

Mötesordföranden avtackar de som slutar med presentkort på blommor, som vice ordföranden Björn 

Lundstedt har ordnat. 

6. Styrelsemötet Övriga frågor  

Föreningens stadgegrupp består nu av Thomas Björk, Agneta Sparre, Lars Lundbom samt Anders 

Niska. Till hjälp har gruppen Aud Sjökvist som sakkunnig 

7. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir den 12 april kl 18.00 via Zoom, då vår ordförande har bjudit in Aud Sjökvist 

för frågor och svar angående våra stadgar 

8. Ordföranden förklarade mötet avslutat  

 

Protokollet justeras: 

 

 

 

Pia Faxén   Karin Henriksson  Agneta Sparre 

Ordförande  Mötessekreterare  Justerare 


