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Regnbågens kooperativa hyresrättsförening 

Protokoll styrelsemöte nr 63 2022-01-10 

Plats: via Zoom pga ökande smittläget corona 

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

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

suppleant, Christer Fällman, adjungerad kommunikatör.   

Frånvarande: Ewa Söderlind, adjungerad. 

1. Pia Faxén förklarade styrelsemötet öppnat och inledde med att tacka alla för arbetet under 2021 och 

önskade god fortsättning. 

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

mötessekreterare och Anders Niska till justerare 

3. Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

4. Genomgång av föregående styrelseprotokoll 

Kvarstod att kontakta de som ansökt om medlemskap men där HBT-tillhörigheten inte framgick av 

ansökningarna. Anders Niska tar uppgiften. 

5. Ekonomi och budget  

Ekonomiska resultaten Regnbågen per 2022 01 10, Anders Niska  

Nordea bank plusgiro  182 230,53 SEK 

 

Collector Rörligt Konto 59 049,35 SEK 

Collector Läg insatser  840 443,09 SEK 

Collector Buffert                226,47 SEK 

               

Collector Totalt            899 718,91 SEK 

 

6. Medlemsansökningar och medlemslistor 

Två stycken ansökningar godkändes av styrelsen. 

7. Förberedelser inför årsmötet, körschema, vem gör vad? 

Pia har kontakt med Aud Sjökvist, som ska återkomma. Efter besked från Aud ska Christer skicka ut 

info till medlemmarna om: kommande årsmöte, påminnelse att betala årsavgiften 200 kr senast den 31 

januari 2022, för att få rösta på årsmötet samt påminnelse om att skicka in motioner. Ny inloggning för 

medlemmar till hemsidan ska också meddelas. Detta ska samordnas med Jane som sköter tekniken 

inför den nya inloggningen. 

Kallelse till stämman ska skickas ut tidigast 7 februari och senast den 7 mars. 
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Kallelsen ska innehålla: dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning som granskats av 

revisorerna (årsbudget och verksamhetsplan; Aud ska återkomma till Pia om dessa måste med), 

inkomna motioner och styrelsens yttrande över dessa, valberedningens förslag samt blankett för 

fullmakt. Stämman kommer troligast att hållas både på plats och via Zoom och av de som medverkar 

på plats kommer styrelsen kräva att de visar upp vaccinationspass och legitimation. 

8. Besök och visningar 

Den 8 december; Zoom intervju med Pia och Anders med Tjasa Rupar och Mitja Blazic, from a small 

LGBT NGO in Slovenia, called DIH, ungefär Sloveniens RFSL om Regnbågens historia och boende. 

Samtalet som fördes på engelska varade cirka 1 timme, med 15 stycken lyssnare direkt, samtidigt som 

det spelades in. Slovenerna vill starta ett äldreboende och var imponerade av Regnbågen och ville 

komma på besök. Ett trevligt och bra möte. 

 

9. Hemsida och facebook – intet nytt. 

10. Rapporter 

Thomas berättade att han blivit intervjuad av Sofia Jernberg, som 2020 i Japan gett ut en bok om 

HBTQ i Sverige. Intresset för Sverige och Norden bara ökar i Japan och många där ser oss som 

inspiration vad gäller samhällsfrågor som jämställdhet, HBTQ och utbildning. Thomas visade stolt 

upp boken, på japanska, utgiven av det Asahikawa-baserade förlaget Mitsui. Sofia Jernberg 

återkommer till Thomas i jan/febr för en intervju, att publiceras i en större japansk dagstidning. 

11. Event 

Förslag på event: att bjuda in Stockholm Gaykör och Kvinnokören Sapphonia för konsert. 

12. Övrigt 

Pia läste upp förslaget från valberedningen. Förslagen ventilerades och Pia ska återkoppla till Berndt i 

valberedningen.  Frågor kring Micasa och servicen till Regnbågens hyresgäster diskuterades, och ett 

nytt möte med Magnus Pettersson, Micasa är inplanerat i närtid. 

13. Nästa styrelsemöte måndag den 31 januari 2022 kl 18.00  

14. Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 

Protokollet justeras: 

 

 

 

 

Pia Faxén   Karin Henriksson                         Anders Niska 

Ordförande  Mötessekreterare  Justerare 


