
 
 
 

 
Regnbågens kooperativa hyresrättsförening!
Protokoll styrelsemöte nr 69 2022-05-23 
Plats: Borådets lokal Sandhamnsgatan 8, Stockholm 

Närvarande: Pia Faxén, ordförande, Anders Niska vice ordförande, Björn Jonsson kassör, Christina 
Hising, sekreterare, Javier Pellin medlemsansvarig, Agneta Sparre, ledamot, Zusanne Ahlin, 
suppleant, Ewa Söderlind, suppleant. 

Frånvarande: Christer Fällman kommunikatör, Jane Jansson ledamot.  

 

1. Pia Faxen förklarade det styrelsemötet öppnat. 

2. Val av mötesfunktionärer: Pia Faxén valdes till mötesordförande, Christina Hising till 
mötessekreterare och Anders Niska till justerare. 

3. Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

5. Ekonomi och budget. 

Nordea:                     171 416,36 Kr 
Collector:    
Rörligt konto:             59 049,35 Kr 
Lägehets insatser:  840 443,09 Kr 
Buffert konto:                  226,47 Kr 
 
Björn har varit i kontakt med banken Nordea angående e-faktura. Det innebär ingen fördel för oss vare 
sig ekonomiskt eller praktiskt att ha e-faktura. Vi fortsätter med Mailfakturor. Administratören måste 
meddela ändringar i stadgar och styrelse till bankerna årligen. Anders ska skriva in Björn som kassör. 

Det finns 3200kr som är dubbelbetalningar från medlemmar. Dessa pengar har lagts in på ett 
gåvokonto. Javier kommer att skicka ett mail till de berörda personligen och erbjuda att betala tillbaka 
pengar om de skickar ett gällande bankkontonr. Alternativet är att pengarna ligger kvar som gåva. 

6. Medlemsansökningar och medlemslistor. Javier meddelar att 6 personer som ansökt efter 12/10-
21 har betalat in medlemsavgifter.  Tre nya ansökningar har inkommit 1 kvinna och två män. Alla 
godkändes. Vi har i dagsläget 253 medlemmar. De mailadresser som ”studsat” och Anders inte fått 
kontakt med kommer att avskrivas. Inte aktuellt med kontaktperson till Borådet för närvarande. 

7. Besök och visningar. HBT liberalerna var på besök 22/5. Christer och Pia informerade. De visades 
runt i Pias lägenhet. De var mycket nöjda med besöket. 



8. Hemsida och facebook. Vi diskuterade hur vi ska hantera alla listor. Vi beslöt att endast en person 
ska få ändra i listorna, nämligen Medlemsansvarige Javier, som sedan meddelar ändringar till berörda. 
Främst kassör och Bokförare samt kommunikatör. För att förenkla kommunikationen mellan dessa och 
oss andra föreslogs att vi köper in Office med molntjänst i form av One drive. Detta betyder inga stora 
kostnader men skulle förbättra handläggningen av listorna i hög grad. Jane får uppdraget att ordna 
detta. 

9. Rapporter. Anders och Javier kommer att deltaga i RFSLs Nätverksträff med workshop Hbtqi 
och hälsa 31/5 i Vita Huset. Ewa S är också involverad i projektet. Man har fått stöd från 
folkhälsomyndigheten inom projektet ”Glittra med gråa hår” om äldre Hbt personers hälsa och 
levnadsvillkor.  

Christer Fällman är inbjuden att hålla ett anförande vid en Internationell kongress i stadshuset 5/8 som 
handlar om äldre Hbtqi inom ramen för Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens 
regeringsuppdrag att kartlägga äldre hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor respektive behov av 
och tillgång till kommunal vård och omsorg.  

10. Event. Planerad picknick under Pride 2/8 kl 15 på Gärdet. Vi får annons i Pride programmet och 
även i QX efter samtal från Agneta och Zusanne. En beach flag är beställd för 4000kr. Den kan vi ha 
användning för i flera år! Utförlig info kommer i nästa medlemsblad. Vi diskuterade den broschyr som 
finns om vårt boende. Alla tyckte att den är ok och att vi ska trycka upp fler exemplar för utdelning 
under Pride veckan. Christer ska tillfrågas om detta. 

11.Övriga frågor. Hyresgäst som klagat över oljud i lägenheten ska får ersättning med 1632 kr från 
Regnbågen och Regnbågen ska få från MICASA som kompensation. Anders får underlaget för 
vidarebefordran till förvaltaren Anne-Marie Jansson. 

Genomgång av styrdokumentet. En del ändringar ska göras till nästa möte. Javier och Björn ska 
komma överens om fördelningen i sina uppdrag och meddela mig per mail. 

Vi diskuterade att det är bra att ha anhöriglista för styrelsemedlemmarna. Anders ska ta tag i detta. 

Till nästa medlemsblad info om eventet i Vantörs kyrka 3/8. 

Anders ska skriva ett sekretessavtal med Sussi och Christer  

11. Nästa styrelsemöte måndag den 13 juni kl 18.00 i Borådets lokal. 

12.. Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 

Vid protokollet Christina Hising 

 

Protokollet justeras: 

Ordförande Pia Faxén    Vice ordförande Anders Niska 
 
 


