
Regnbågens koopera.va hyresrä3sförening 
Rapport från styrelsemöte 65 220221  

Närvarande: Pia Faxen ordförande, Anders Niska kassör, Jane Jansson ledamot  it-ansvarig  
Zusanne Ahlin suppleant, via Zoom Agneta Sparre ledamot event, Ewa Söderlind adjungerad 
Christer Fällman adjungerad, kommunikatör 
Ej närvarande : Thomas Björk vice ordförande, Karin Henriksson sekreterare 

Mötet öppnades. Pia Faxen Valdes .ll mötesordförande,Zusanne Ahlin valdes .ll mötessekreterare 
Anders Niska valdes .ll justerare 

Dagordningen fastställdes. Föregående  styrelseprotokoll gicks igenom. 
Kassören har kvar a3 skriva brev .ll några personer som ansökt om medlemskap och deras HBT-
.llhörighet. 
Möte med representant från  Micasa skall planeras in längre fram. 
Ny blanke3 för medlemsansökan har uppförts, med e3 förtydligande a3 fylla i rutan  a3 man .llhör 
HBT gruppen. 
Verksamhetsberä3elsen, VB är klar 
Inga mo.oner har inkomommit, senast datum var 220219  a3 inkomma med  nya mo.oner  

Ekonomi och budget : 
Nordea                                           195477,90 sek 
Collector                                         590449,35 sek 
Rörligt konto lägenhetsinsatser 840443,09 sek 
Buffert                                             226,47 sek 
Totalt Nordea och Collector        1095196,81 sek 
Årsbudgeten kvarstår som .digare 
Ersä3ning .ll styrelsemedlemmar,valberedning och revisorerna  föreslås a3 vara oförändrade , 990 
sek/ år samt  750 sek för tre .mmar utöver för tex visningar av lägenheter och ta emot besökare 
Medlemsavgiben kommer a3 vara 200 sek per år  även för 2023 
Susann Hervordo3er redovisning och deklara.oner kommer a3 .llfrågas om förlängning av hennes 
uppdrag för 2022 

Medlemsansökningar och medlemslistor : 
Två nya har .llkommit  och två par har ansökt om medlemskap, två män och två kvinnor. 
Påminnelse a3 för a3 stå i vår bostadskö ska även par betala 700 sek per person . 
Medemsavgiben ska ha betalats in senast sista januari 
Förberedelser inför årsstämman 
Christer Fällman skickar kallelse .ll medlemmarna senast 7 mars 
Pia Faxen kontaktar tre personer som inte har dator och mailadress 
Fortsä3ning : 
Fortsä3ning  
Det bestäms  a3 delta via Zoom inte kommer a3 användas på årsmötet  utan man ska  komma 
personligen  eller via fullmakt. 
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Besök och visningar : Inget a3 erindra 

Hemsida och Facebook : Inget a3 erinra 

Rapporter : Inget a3 erinra 

Event : Någon form/fest för medlemmarna kommer a3 planeras längre  fram 

Övrigt: Inget a3 erinra 

Nästa styrelsemöte blir den 21 mars kl 18:00 i borådets lokal  Sandhamnsgatan 8 

Mötet avslutas 
Vid pennan Zusanne Ahlin sekreterare                                      Anders Niska  justeringsman 

Pia Faxén Ordförande 
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