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Regnbågens kooperativa hyresrättsförening 

Protokoll styrelsemöte nr 57 2021-06-07 

Plats: Borådets lokal Sandhamnsgatan 8, Stockholm, samt via Zoo 

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

Henriksson, sekreterare, Jane Jansson, ledamot, Agneta Sparre, ledamot, Christer Fällman, adjungerad 

kommunikatör och Ewa Söderlind adjungerad som suppleant på del av mötet. 

Frånvarande: Zusanne Ahlin suppleant 

1. Pia Faxen förklarade styrelsemötet öppnat. 

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

mötessekreterare och Christer Fällman till justerare 

3. Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

4. Föregående protokoll godkändes och Ewa Söderlind hälsades välkommen till styrelsen som 

adjungerad. 

5. Ekonomi och budget 

Nordea                                217 292,77 

Collector buffert konto              226,47 

Collector rörligt konto          58 738,02 

Summa:                               276 257,26 

Collector, lägenhetsdep:     836 030,54 

Från kassör Anders Niska, 2021-06-07 

6. Medlemsansökningar och medlemslistor 

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

265 medlemmar och av dessa är 222 köande medlemmar. Kölistan ska uppdateras av kassören för att 

sedan kunna läggas upp på hemsidan av it-ansvarig. 

7. Besök och visningar 

I kommande nummer av Micasas hyresgästtidning Trivsel presenteras Regnbågens Seniorboende. 

Medverkar gör Christer Fällman, Pia Faxén, Björn Lundstedt och Anders Niska. Tidningens upplaga 

är ca 10 000 exemplar och den ges ut två gånger per år 

8. Hemsida och facebook – intet nytt. 
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9. Brev som inkommit till styrelsen och Aud Sjökvist svar 

Styrelsen beslöt att skicka ut e-mejl till medlemmarna med information samt kalla till ett 

medlemsmöte, där vi kan träffas fysiskt och Aud Sjökvist medverkar som juridisk expert. De som 

behöver informationen med vanligt brev ska få också få informationen.  

10. Planering angående extrastämman 

Under sommaren bildar styrelsen ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande, kassör 

samt sekreterare.  

• Arbetsutskottet träffas lördagen den 17 juli kl 15.00 på Sandhamnsgatan - för avstämning 

kring den medlemsinformation som ska skickas ut med allmän information till boende i 

Regnbågen samt information inför medlemsmötet och extrastämman. 

• Medlemsmöte lördagen den 21 augusti kl 15.00 på Sandhamnsgatan – för diskussion kring 

nya stadgar. 

• Extra stämma, söndagen den 19 september kl 15.00 på Sandhamnsgatan, där endast beslut om 

de nya stadgarna ska tas. 

 

Enligt stadgarna § 21 ska kallelse till extrastämma skickas via e-post alt brev tidigast sex (6) veckor 

och senast två (2) veckor före aktuellt datum (19 sept). Kallelsen ska innehålla de ärenden/punkter 

som ska avhandlas. 

 

Enligt stadgarna § 22 Ändring av stadgar beslutas på två av varandra följande stämmor, varav ett ska 

vara en årsstämma. Årsstämma är beslutsmässig med enkel majoritet. Är röstetalet lika, avgör 

ordföranden. Vid extrastämma krävs 2/3 majoritet. 

 

11. Rapporter – intet 

 

12. Event 

Armens musikkår kommer att ha konsert den 24 juni kl 10.30, på innergården Sandhamnsgatan 6. 

Samma dag kl 13.30 blir det konsert i Sinnenas Trädgård. 
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13. Övriga frågor 

Fredagen den 18 juni kl 17.00 blir det styrelsemiddag, med suppleanter samt nya adjungerade 

suppleanten och valberedningen, i husets restaurang. Kassör Anders Niska förvarnar restaurangen om 

besöket. 

 

14. Nästa styrelsemöte blir måndagen den 23 augusti kl 18 fysiskt på Sandhamnsgatan 

 

15. Ordförande avslutade mötet kl 19.16 och tackade alla för medverkan. 

 

 

 

Protokollet justeras: 

 

 

 

 

Pia Faxén   Karin Henriksson  Christer Fällman 

Ordförande  Mötessekreterare  Justerare 


