
 
 

 

Årsmötesprotokoll 2022- 03-26 för Regnbågens kooperativa 

hyresrättsförening 

Plats: Rio caféets lokal, Sandhamnsgatan 6. 

Orgnr; 769621-6147 

 

Ledamöterna hälsades välkomna och mötet öppnades av ordf. Pia Faxén. 

1. Gabriella Höstfält valdes till ordförande för stämman. 

2. Till protokollförare valdes Christina Hising. 

3. Godkännande av dagordning och röstlängd. Närvarande var 24 

medlemmar. Fem fullmakter var registrerade. Röstlängden 

godkändes. 

4. Agneta Sparre och Lars Mononen valdes att jämte ordförande 

justera protokollet. 

5. Kallelse till stämman har skett i behörig ordning. 

6. Stämman bedömdes vara beslutmässig. 

7. Verksamhetsberättelsen presenterades översiktligt av Pia Faxén 

och lades till handlingarna. 

8. Kassör Anders Niska redovisade räkenskaperna för 2021. 

9. Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Gabriella Höstfält. 

10.  Resultat och balansräkningen kunde därefter fastställas och 

godkännas. 

11.  Beslut om disposition av vinst enligt fastställd balansräkning. 

Styrelsens förslag godkändes. 

12.  Ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beslutande ge styrelsen 

ansvarsfrihet. 

13.  Arvode för styrelsemedlemmar 990kr / år oberoende av position 

fastställdes av stämman även för 2022. 

14.  Val av ordförande. Pia Faxén valdes till ordförande, fortsatt 

förordnande 1 år. 

15.   Valberedningens övriga förslag till ny styrelse: 

a. Kassör Björn Jonsson – nyval 2 år. 



 
b. Javier Pellin – nyval Ledamot 2 år. 

c. Agneta Sparre - kvarstår 1 år. 

d. Jane Jansson – omval 2 år. 

e. Anders Niska – omval 2 år. 

f. Christina Hising – fyllnadsval 1 år. 

g. Ewa Söderlind suppleant  1 år. 

h. Zusanne Ahlin – suppleant 1 år. 

Stämman valde in samtliga ovanstående personer i den nya Styrelsen. 

16.  Val av intern revisor. Gabriella Höstfält valdes till intern revisor på 

1 år. Posten som intern revisorssuppleant är vakant. Den nya 

styrelsen fick i uppdrag att rekrytera en revisorssuppleant.  

17.  Som adjungerad extern kommunikatör valdes Christer Fällman på 

1 år. 

18.  Till ny Valberedning valdes Björn Lundstedt (sammankallande) 

samt Petri Hämäläinen och Nelson Cox för 1 år. 

19.  Årsavgiften fastställdes till 200kr/ år. 

20.  En verksamhetsplan för kommande år föredrogs av Pia Faxén. Efter 

två år av pandemi kan man nu planera för flera gemensamma träffar 

för medlemmar och boende. Minst ett medlemsmöte ska hållas. 

Deltagande i Pride. Ann Mari Lindqvist avgår som kontaktperson i 

RFSLs äldreprojekt. Styrelsen söker en ersättare för henne. 

Önskemål finns att en kortare sammanfattning av 

verksamhetsplanen ska finnas på hemsidan.  

21.  Budgetförslaget för verksamhetsåret 2022 godkändes och 

fastställdes. 

22.  Styrelsens förslag till stadgeändring. 

Juristen Aud Sjökvist, specialist i föreningsrätt, fick i februari 2021 

uppdraget att revidera föreningens stadgar. En stadgegrupp av 

föreningsmedlemmar har i två olika konstellationer arbetat 

tillsammans med Aud Sjökvist för att förbättra stadgarna och få dem 

att följa gällande lagstiftning. Vid ett medlemsmöte 21/8 2021 

informerades medlemmarna om ett förslag till nya stadgar. Vid en 

extrastämma 19/9 2021 röstade medlemmarna igenom de nya 

stadgarna i en första omgång. 

Dagens stämma fastställde den nya stadgarna med acklamation. 



 
23.  Mötet avslutas i gemytlig anda. Mötesordförande och avgående 

medlemmar avtackades. Ordförande önskade nya styrelsen Lycka 

till. 

 

 

 

 

Stockholm 26 mars 2022 

 

 

 

 

Gabriella Höstfält  Christina Hising 

Ordförande  Sekreterare 

  

 

 

 

 

Agneta Sparre     Lars Mononen 

Justerare   Justerare 


