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Årsmötesprotokoll 2021~03-31 för Regnbågens kooperativa
hyresrättsförening kl 18 via Zoom

Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Pia Faxen hälsar alla välkomna till årsmötet via Zoom, på grund
av pandemin, med förhoppningen att allt ska gå smidigt och bra.

1. Val av ordförande till stämman
Gabriella Höstfält valdes till ordförande för stämman.

2. Val av protokollförare till stämman
Karin Henriksson valdes som protokollförare för stämman.

3. Godkännande av dagordning och röstlängd
Dagordningen godkändes. Närvarande var 25 medlemmar via Zoom, fullmakter fanns
för 13 medlemmar samt poströster från 5 stycken medlemmar. Röstlängden godkändes.

4. Val av justeringspersoner
Björn Jonsson och Ylva Rhedin valdes som justerare av protokollet samt rösträknare.

5. Fråga om kallelse till stämman skett på behörigt sätt
Stämman beslutade att kallelse skett på behörigt sätt.

6. Fråga om stämman är numerärt beslutsmässig
Stämman förklarades vara beslutsmässig.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Pia Faxen. Stämman biföll
verksamhetsberättelsen och lade den till handlingarna.

8. Styrelsens redovisning av årets räkenskaper
Räkenskaperna föredrogs av kassör Anders Niska och beslutades att läggas till
handlingarna.

9. Revisorernas berättelse för år 2020
Stämman godkände revisorernas berättelse och beslutade att lägga den till
handlingarna.
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Budgetförslag för verksamhetsåret 2021 
för Regnbågen Kooperativa Hyresrättsförening 
SH 

Intäkter 
Medlemsavgifter 
Köplatsavgifter 

Summa 

270x300 
20x700 

81000 
14000 

95000 

Kostnader 
Programvaror 
Kontorsmaterial 
Datakommunikation (hemsidan) 
Företagsförsä kring 
Trycksaker 
Styrelsemöten 
Styrelsearvoden 
Guidning och extern kommunikatör 
Medlemsmöten/stämmor 
Övriga förvaltningskosnader 
Bankkostnader 
Uppvaktningar 

Summa 

Resultat 

3 000 
4000 
2 500 
3 000 
1000 
iOOO 

13 861 
10 000 
50000 

2 000 
1200 
2000 

93 561 

1439 
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10. Fastställande av årets resultat- och balansräkning
Kassören redogjorde för årets resultat- och balansräkning vilka stämman godkände.

11. Beslut om disposition av vinst enligt fastställd balansräkning
Stämman godkände och beslutade fastställa styrelsens förslag om disposition av årets
vinst att balanseras till kommande räkenskapsår 2021.

12. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet.

13. Arvode för styrelse, revisorer, valberedning och övriga förtroendeuppdrag
Ingen förändring av arvodet som utgör 990 kr per år, lika för alla.

14. Val av ordförande och kassör
Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag:
Pia Faxen, ordförande 2 år.
Karin Henriksson, sekreterare 2 år. (nyval)
Anders Niska, kassör 1 år.

15. Val av ledamöter till styrelsen

Valdes till ordinarie ledamot
Agneta Sparre 2 år
Göran Gustafsson, 2 år (nyval)
Jane Jansson, 1 år
Tomas Björk (fyllnadsval) 1 år
Valdes till suppleant
Zusanne Ahlin, 1 år.
Vakant 1 år

Christer Fällman, adjungerad kommunikatör 1 år

Under årsmötet avsade sig en medlem sin suppleantplats. Valberedningen fick därför
uppgiften att förslå styrelsen en ny suppleant.

16. Val av revisorer
I enlighet med valberedningens förslag:
Gabriella Höstfält, 1 år.
Hannele Hakunti, 1 år.
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17. Val av valberedning
Berndt Edgren, Nelson Cox och Björn Lundstedt valdes av stämman för ett år.

18. Fastställande av medlemsavgift för 2022
Stämman fastställde medlemsavgiften till 200 kr per person för 2022, vilket innebär en
sänkning med 100 kr.

19. Fastställande avverksamhetsplan 2021
Planen presenterades och godkändes.

20. Fastställande av budget för kommande år 2021
Mot den föreslagna budgeten för 2021 ställdes ett motförslag med minskning av
utgiftsposten för Guidning med 5 000 kr. Efter omröstning med rösträkning utföll
resultatet med 20 röster för styrelsens förslag och med 16 röster för motförslaget.
Årsmötet fastställde den föreslagna budgeten.

21. Behandling av ärenden väckta av styrelsen
Inga ärenden.

22. Motioner
Ordföranden inledde med att betona vikten och betydelsen av motioner till årsmötet, för
att få in medlemmarnas synpunkter. 3 motioner har kommit in till årsmötet.
Motion 1 och motion 3 överlämnas till stadgegruppen, så att de kan bearbetas i det
fortsatta arbetet med stadgarna, enligt styrelsens förslag.
Motion nr 2 drogs tillbaka av motionärerna.

23. Övriga frågor, endast för information, ej för beslut
Christer Fällman aviserade att 2021 troligen blev hans sista år som informatör för
föreningen. Restaurangen ska öppna på Sandhamnsgatan och han ser framemot
samarbeten med restaurangen och föreningen. En fest till senhösten är Christer
Fällmans förhoppning och han kommer då att bjuda på artistmedverkan.
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24. Ordföranden avslutade mötet och tackade för goda insatser
Ordföranden tackade den föregående styrelsen och önskade den nya styrelsen lycka till.

Stockholm 31 mars 2021

[/~GabOrd

YlvaRhedin
Justerare

Protokollbilagor:
Röstlängd
Budgetförslag
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Regnbågens kooperativa hyresrättsförening 
Förtydligande till Årsmötesprotokoll 21-03-31 angående§ 20 Fastställande av 
budget 
Efter förslag från medlem, tog Regnbågens styrelse 2021-05-10 beslut om att ett 
förtydligande ska bifogas årsmötesprotokollet. 

Utdrag ur protokoll från årsstämman: 
20. Fastställande av budget för kommande år 2021 
Mot den föreslagna budgeten för 2021 ställdes ett motförslag med minskning 
av utgiftsposten för Guidning med 5 000 kr. Efter omröstning med 
rösträkning utföll resultatet med 20 röster för styrelsens förslag och med 16 
röster för motförslaget. Årsmötet fastställde den föreslagna budgeten. 

Förtydligande: 
Under Kostnaden Guidning och extern kommunikatör 10 000, var motförslaget 
att ta bort Guidningsersättningen i Regnbågen, som beräknades till 5 000. 

Stockholm den 12 maj 2021 
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abrie~ 6stf5tlt 1t- 
rdförande [. 

YlvaRhedin 
Justerare 

l0M~~L 
Karin Henriksson 
Sekreterare 

Som bilaga: 
Budgetförslag för verksamhetsåret 2021 för Regnbågens Kooperativa 
Hyresrättsförening 
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