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Regnbågens kooperativa hyresrättsförening 

Protokoll styrelsemöte nr 66  2022-03-21 

Plats: Borådets lokal Sandhamnsgatan 8, Stockholm 

Närvarande: Pia Faxén, ordförande, Anders Niska, kassör, Karin Henriksson, sekreterare, Jane 

Jansson, ledamot, Agneta Sparre, ledamot, Zusanne Ahlin, suppleant, Ewa Söderlind, suppleant, 

Christer Fällman, adjungerad kommunikatör.  

Frånvarande: Thomas Björk vice ordförande. 

 

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 

5. Ekonomi och budget. Samma som från föregående möte, enligt Anders Niska 

Nordea Plusgiro konto     195 477,90 SEK 

Collector 

Rörligt konto                      59 049,35 SEK 

Lägenhets insatser            840 443,09 SEK 

Buffert konto                           226,47 SEK 

 

Totalt                             1 095 196,81 SEK 
 

6. Medlemsansökningar och medlemslistor 

Anders Niska håller på att sammanställa den lista som kommer att utgöra röstlängd på lördagens 

årsstämma. 

7. Förberedelser inför årsstämman lördagen den 26 mars kl 15.00 i Aulan, ingång stora entrén 

Sandhamnsgatan 6 

• Allmänt – endast 3 stycken fullmakter per person. 

•  Styrelsemedlemmar får inte ha fullmakter. 

• Under punkt 21 i dagordningen Styrelsens förslag till stadgeändring, citat från 

Verksamhetsberättelsen s 3 

” Om/när de nya stadgarna gått igenom via extra stämma samt årsstämma är det viktigt att 

styrelsen får i uppdrag att ”reparera kötiden”. Ett speciellt beslut behöver tas på stämman att 

styrelsen får uppdraget att återställa kölistan efter det datum då köavgiften kommit in till 

föreningen.” 
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• Agneta Sparre tar emot i Stora entrén och släpper in deltagare till stämman samt ordnar med 

blommor till de som tackas av.   

• Anders Niska och Zusanne prickar av deltagarna i röstlängden.  

• Ordförande Pia hälsar välkommen och överlämnar ordet till årsmötets ordförande Gabriella 

Höstfält och som sekreterare fungerar Christina Hising. 

• Anders Niska har i samråd med stämmans ordförande ordnat med en enkel förtäring: dricka 

samt en klämma, efter stämmans avslutande.  

7. Besök och visningar - intet 

8. Hemsida och facebook – intet 

9. Rapporter 

Christer Fällman har kontaktats av en konstnär som är intresserad av att hålla kurser i målning på 

Regnbågen. Christer undersöker mera kring plats, kostnader och material och skickar ut underlag så att 

styrelsen kan ta ett beslut i frågan.  

En genusvetare från Lunds universitet, som ska skriva kandidatuppsats, är intresserad av 

intervjupersoner. Styrelsen har inte möjlighet att ta tag i detta nu och Christer har rekommenderat 

personen att ta kontakt med Golden Ladies och Gay Seniorerna. 

I början av augusti ska Christer ska delta i en HBTQ-dag i Vantörs kyrka, Vantörs församling Svenska 

kyrkan.  

10. Event 

Ett event planeras efter den 13 maj med underhållning och lite mat i restaurangen 580 kvadrat.  

11. Nästa styrelsemöte måndagen den 25 april kl 18.00 på Borådet 

Konstituerande möte för den nya styrelsen hålls direkt efter stämmans slut på Borådet plan 6.  

12.. Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 

Protokollet justeras: 

 

 

 

 

Pia Faxén   Karin Henriksson                         Anders Niska 

Ordförande  Mötessekreterare  Justerare 


