
 

 

Regnbågens kooperativa hyresrättsförening 

Protokoll styrelsemöte nr 68 2022-04-25 

Plats: Borådets lokal Sandhamnsgatan 8, Stockholm 

 

 

Närvarande: Pia Faxén, ordförande, Anders Niska, vice ordförande, Björn Jonsson, kassör, Javier 

Pellin, ledamot, Christina Hising, sekreterare, Ewa Söderlind, suppleant. På Länk: Christer Fällman, 

adjungerad kommunikatör, Zusanne Ahlin, suppleant.  

Frånvarande: Jane Jansson, ledamot, Agneta Sparre, ledamot 

 

1. Pia Faxen förklarade styrelsemötet öppnat. 

2. Val av mötesfunktionärer: Pia Faxén valdes till mötesordförande, Christina Hising till 

mötessekreterare och Björn Jonsson till justerare. 

3. Dagordning fastställdes. 

4. Föregående protokoll kommenterades. Reparation av kölistor har påbörjats se nedan. Angående en 

kurs i målning har inte förslaggivaren hört av sig ännu till Christer. 

5. Ekonomi och budget: Anders Niska.  

COLLECTOR: Rörligt 59049,35 SEK. Lägenhetsinsatser 840443,09 SEK 

Buffert 226,47 SEK. Upplupen ränta 1202,61SEK 

NORDEA: 164719,81 SEK   

6. Medlemsansökningar och medlemslistor. Javier redogjorde för medlemsansökningar mellan 15/1 

2021 -18/4 2022. Det finns 37 obehandlade medlemsansökningar. Javier ska formulera ett 

beklagandebrev till de som inte behandlats inom rimlig tid före den 12/10 2021, då de nya stadgarna 

beslutats i första omgången. Tyvärr har vi missat dessa ansökningar. Om personerna är fortsatt 

intresserade att komma med i föreningen önskar vi får en ny ansökan enligt de nya stadgarna. De som 

ansökt och godkänts efter 12/10 ska får bekräftelse och möjlighet att betala in Medlemsinsatsen på 

200kr samt Kö avgift 700kr, så snart som möjligt. 

Beslut tas efter diskussion vid dagens möte att Årsavgift 200kr för nya medlemmar ska betalas senast 

31januari, från och med påföljande år.  

Sexton nya medlemsansökningar har inkommit. Alla kommer att godkännas efter vissa 

kompletteringar. 

7. Besök och visningar: HBT-Liberalerna vill komma på besök med info den 22/5 kl14.00. Borådets 

lokal är bokad av Pia. Christer och Pia håller i mötet plus ev någon mer. 



Socialstyrelsen önskar komma på besök och visning 5/8. Mer information vad de specifikt är 

intresserade av kommer senare. 

8. Hemsida och IT. Vi får inte ha namn ute på Kölistan enl lag. Jane, Javier och Anders hjälps åt att 

lösa detta IT mässigt. Alla ska ha ett medlemsnummer som bygger på det datum man betalat in Kö 

avgiften.  

Alla protokoll ska fortsättningsvis läggas i en ”särskild låda på hemsidan” dit endast styrelsen har 

lösenordet. 

9. Styrdokument: Ett nytt uppdaterat styrdokument inkom idag. Christina skickar ut detta till styrelsen 

och vi beslutar ha ett extramöte för uppdatering av styrdokumentet den 11/5 13.00 – ca 17. Pia ska 

hitta lämplig lokal 

10. Event: Christer har skickat ut fin inbjudan till middag och underhållning den 21/5. Inte så många 

anmälningar ännu. Styrelsen uppmanas av Christer att anmäla sig. 

Christer ska deltaga i Ett HBTQ evenemang i Vantörs kyrka 3/8. 

11. Nästa styrelsemöte måndag den 23 maj 2022 kl 18.00  

12.Övr frågor: Felaktiga/ej fungerande adresser till 3 medlemmar ska utredas av Javier. 

Nelson Cox som är medlem i Borådet ska inbjudas till nästa styrelsemöte för att lämna rapport, och ev 

fortsättningsvis vara kontaktperson från Borådet.  

Bolagsverket vill ha kompletteringar till ansökan. Vidimerade kopior av protokoll från extra 

Medlemsmötet i september och årsmötet 26/3 2022 ska bifogas. Avgående styrelsemedlemmar ska 

skrivas in. Christina administrerar detta. 

Vi beslutar förlänga avtalet med Sussi Hervordotter som bokförare t.v. Anders kontaktar Sussi. 

13. Mötet avslutas. 

 

Pia Faxen   Christina Hising  Björn Jonsson 

ordförande  sekreterare    justerare  

 

 

 


