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Regnbågens kooperativa hyresrättsförening 

Protokoll styrelsemöte nr 64 2022-01-31 

Plats: via Zoom 

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

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

suppleant, från punkt 4, Ewa Söderlind, adjungerad. 

 

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 Anders Niska till justerare 

3. Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

4. Genomgång av föregående styrelseprotokoll 

Uppgiften att kontakta de som ansökt om medlemskap, med där deras HBT-tillhörigheten inte 

framgick av ansökan, återstår. 

5. Ekonomi och budget 

Nordea Plusgiro konto     202 748,30 SEK 

 

Collector 

Rörligt konto                      59 049,35 SEK 

Lägenhets insatser            840 443,09 SEK 

Buffert konto                           226,47 SEK 

 

Total                             1 102 467,26 SEK 

 

Stockholm 2022 01 31, Anders Niska kassör 
 

6. Medlemsansökningar och medlemslistor – inget  

7. Förberedelser inför årsstämman 

• Kassören håller på att kontrollera vilka medlemmars som inte betalat 

årsavgiften. Vissa har betalat för mycket och dessa ska kontaktas. För att ha rösträtt på 

stämman måste årsavgiften var betald. Styrelsen tog beslut att årsavgiften måste vara 

betald senast den 20 mars 2022 för att ha rätt att rösta på årsstämman. Kassören håller 

också på med Revisionsberättelsen.  

• Sekreteraren håller på med Verksamhetsberättelsen. Nuvarande förslag ska 

skickas ut och bidrag samt förslag på ändringar ska lämnas till sekreteraren senast den 

7 februari kl 12.00. 
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• Årsavgiften för 2023 ska också upp som en punkt på stämman. 

 

• Några motioner har ännu inte kommit in. 

 

 

Christer Fällman kommer till Sverige den 10 februari och kan vara behjälplig med utskick av 

kallelser med mera inför årsmötet.Kallelse till stämman ska skickas ut tidigast 7 februari och 

senast den 7 mars. 
Kallelsen ska innehålla: dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning som granskats av 

revisorerna (årsbudget och verksamhetsplan; inkomna motioner och styrelsens yttrande över dessa, 

valberedningens förslag samt blankett för fullmakt. 

Stämman kommer troligast att hållas både fysiskt på plats och via Zoom. Av de som medverkar på 

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

8. Besök och visningar - intet 

9. Hemsida och facebook 

Jane Jansson har ordnat med den nya inloggningen för medlemmar till hemsidan. Jane kommer också 

att förtydliga ansökningsformuläret på hemsidan, så att kravet HBT-tillhörighet förtydligas. 

10. Rapporter - intet 

11. Event - intet 

12. Övrigt 

Susann Hervordotters avtal om att sköta redovisning och bokföring, mot ersättning ska förlängas till 

den 31/3 2022. Sedan får den nya styrelsen bestämma. 

Förslaget från valberedningen lästes upp. Valberedningen har tillfrågat personer om vissa uppgifter 

och styrelsen påpekade ett namn som saknades. 

13. Nästa styrelsemöte måndag den 21 februari 2022 kl 18.00  

14.. Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 

Protokollet justeras: 

 

 

 

 

Pia Faxén   Karin Henriksson                         Anders Niska 

Ordförande  Mötessekreterare  Justerare 


