
 

 

 

Regnbågens kooperativa hyresrättsförening 

Protokoll styrelsemöte nr 70 2022-06-13 

Plats: Borådets lokal Sandhamnsgatan 8, Stockholm 

 

 

Närvarande: Pia Faxén, ordförande, Anders Niska, vice ordf, Christina Hising, sekreterare, Javier 

Pellin, medlemsansvarig, Jane Jansson, ledamot, Agneta Sparre, ledamot, Christer Fällman, 

adjungerad kommunikatör.  

Frånvarande: Björn Jonsson, Zusanne Ahlin, Ewa Söderlind 

 

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 kommenterades. Pkt 6 De epost adresser som ”studsat” ska inte 

avskrivas utan kontrolleras en gång till via Christer.  Pkt 8 Jane, Björn och Javier har haft ett möte och 

diskuterat vilket system för molntjänst som är bäst och säkrast. Inget är bestämt. Se pkt på dagens 

möte. Pkt 9 Oklart om kongressen den 5/8 blir av enl. Christer, ny info kommer. Pkt 11 Sekretess 

diskuterade. Alla förtroendevalda omfattas av sekretess gentemot våra medlemslistor enligt lag. 

Frågan är om särskilda avtal behöver skrivas för adjungerade kommunikatör och bokförare. Christer 

kollar upp detta.  

5. Ekonomi och budget. Enl Anders inget speciellt att rapportera. 

Collector Bank 2022-06-13 Lägenhetsinsatser: 840 443,09, Rörligt Konto 59 049,35, Buffertkonto 

226,47. 

Nordea konto: 161 949,66 

6. Medlemsansökningar och medlemslistor. Genomgång av medlemslistor och listor i VISMA 

fortgår i samarbete med Bokförare Sussi. En ny medlemsansökan har inkommit. En man som 

uppfyllde kriterierna för medlemskap och godkändes av styrelsen. De tre som ansökte före förra mötet 

har betalat in sin Grundavgift. 

7. Besök och visningar. Christer och Pia har träffat Veronica Ekman kvalitetssamordnare i Järfälla 

kommun. Hon fick en två timmars genomgång av vår verksamhet och var mycket nöjd. 



En delegation från USA med en professor i Public Health önskar få information om vår verksamhet. 

De kommer 21/6 kl 11.00 och informeras av Christer och Pia 

Jo Tengblad från RFSL önskar kontakt för ett event under Pride. Christer och Anders engagerar sig. 

Anders informerar om ett nytt projekt inom RFSL. Det gäller Kvinno/Mansgrupper för äldre som ska 

starta i höst under rubriken ” Vi pratar om livet”. 

Christer har fått en inbjudan till Restaurang Lo Scudetto på Styrmansgatan 57, för föreningens 

förtroendevalda. Gratis Buffé med valfri dryck en dag/kväll mellan 11-14 augusti. Christer 

återkommer. 

8. Hemsida och facebook. En längre diskussion angående molntjänst. Alternativ var Dropbox, 

Microsoft med onedrive, eller PDF mail via Medlemsansvarig. Styrelsen beslutade att den som är 

ansvarig för medlemslistor får teckna sig för ett abonnemang på Microsoft 365 Family för 1199:-

/år. Med möjlighet att dela med 5 ytterligare personer. Dessa personer ska vara i första hand Kassör, 

Bokförare, Kommunikatör och ordförande. 

9. Rapporter: inget speciellt 

10. Event: Picknick 2/8 Inga nya event planerade från gruppen. 

11. Nästa styrelsemöte måndag den 15 augusti kl 18.00 i Borådets lokal Sandhamnsgatan 8. 

12.. Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 

Vid Protokollet Christina Hising 

 

 

Ordförande Pia Faxen  

       

 

Protokollet justeras: Anders Niska 

 

 

 


