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Regnbågens kooperativa hyresrättsförening 

Protokoll styrelsemöte nr 56 2021-05-10 

Via Zoom 

Närvarande: Pia Faxén, ordförande, Thomas Björk vice ordförande, Anders Niska, kassör Jane 

Jansson, ledamot, Agneta Sparre, ledamot, Karin Henriksson sekreterare,  Zusanne Ahlin, suppleant,  

Frånvarande: Christer Fällman, adjungerad kommunikatör 

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 gicks igenom och godkändes 

5. Ekonomi och budget 

Från kassör Anders Niska, 2021-05-10 

Nordea                                215 693,42 

Collector buffert konto              226,47 

Collector rörligt konto          58 738,02 

Summa:                               274 656,91 

Collector, lägenhetsdep:     836 030,54 

6. Medlemsansökningar och medlemslistor 

3 stycken personer vill bli medlemmar och dessa godkändes av styrelsen. Totalt har föreningen 263 

medlemmar och av dessa är 219 köande medlemmar. En avliden medlem togs bort ur medlemslistan. 

Tomas Björk åtog sig att kontakta Susann Hervordotter angående om hon vill/kan sköta 

medlemslistorna mot ersättning. Göran Gustafsson som hade uppgiften har lämnat sitt uppdrag i 

styrelsen. 

7. Besök och visningar - intet 

8. Hemsida och facebook 

Ledamoten Jane Jansson har skött föreningens officiella e-postadress under Christer Fällmans 

semester 

9. Rapporter - intet 

10. Event – intet 
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11. Övriga frågor 

• Efter ett förslag från en medlem, beslöt styrelsen att ge sekreteraren i uppdrag att utforma ett 

förtydligande till Årsmötesprotokollet 2021-03-31, under § 20 Fastställande av budget för 

kommande 2021. 

Alla som undertecknade årsmötesprotokollet ska också underteckna förtydligandet, som sedan 

ska publiceras på hemsidan. 

 

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 var att ta bort Guidningsersättningen i Regnbågen,  

som beräknades till 5 000.  

Budgetförslaget i helhet bifogas också förtydligandet. 

 

• Göran Gustafsson mejlade den 3 maj och avsade sig sitt uppdrag i styrelsen. Valberedningen 

är informerad och ska mötas i närtid. 

• Den tidigare styrelseledamoten, vice ordförande Björn Lundstedt avtackades onsdagen den 5 

maj kl 17.00 på 580 kvadrat - Mat & Bar, den nya restaurangen på Sandhamnsgatan 6.  

• Den 20 maj kl 09,00 ska ordförande Pia, vice ordförande Thomas och kassör Anders träffa 

Micasas representant för att räta ut vissa frågetecken. 

• Thomas, vice ordförande, informerade om kommande inglasning av balkonger. Mera 

information finns på anslagstavlan, Sandhamnsgatan 6 

• Ordförande Pia uppmanade alla att läsa in sig på det nya stadgeförslaget som skickades ut den 

21 april. Stadgeförslaget tas upp på nästa styrelsemöte. 

12. Nästa styrelsemöte måndag den 7 juni 2021 kl 18.00 i Borådets lokaler och via Zoom 

13. Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 

Protokollet justeras: 

 

 

 

 

Pia Faxén   Karin Henriksson  Agneta Sparre  

Ordförande  Mötessekreterare  Justerare 


