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Regnbågens kooperativa hyresrättsförening 

Styrelseprotokoll nr 71 2022-08-15 kl.18.00 

Plats: Borådets lokal Sandhamnsgatan 8 v1. 

 

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

Hising sekreterare, Javier Pellin ledamot medlemsansvarig, Anne Friberg, ledamot IT-ansvarig, Agneta 

Sparre, ledamot, Event Zusanne Ahlin, suppleant Event, Ewa, Söderlind, suppleant, Christer Fällman, 

adjungerad kommunikatör. 

Aud Sjökvist inbjuden gäst /expert.  

 

1. Mötets öppnandes. Alla medlemmar i styrelsen närvarande. Aud Sjökvist godkändes som 

speciellt inbjuden jurist för att diskutera en boende fråga. 

2. Pia Faxén valdes till ordförande och Christina Hising till sekreterare och Anders Niska till 

justerare. 

3. Dagordningen fastställdes. 

4. Genomgång av föregående styrelseprotokoll.  Pkt 4. Inga särskilda avtal behöver skrivas 

för kommunikatör eller bokförare. Alla har personligt moraliskt ansvar att iaktta sekretess 

gentemot medlemslistor. Protokollet läggs till handlingarna. 

5. Ekonomi och budget. Överskrivning av konton till nya kassören Björn pågår och vi kan 

idag inte få uppgifter på mer än från Nordea kontot som belöper sig på 134,243,06 kr. 

6. Medlemsansökningar och medlemslistor. Vi har just nu 260 medlemmar inklusive 

boende. Ett 40tal hade inte betalt årets medlemsavgift. Påminnelse utgick och det återstår nu 

ett 15tal som får ytterligare en påminnelse. Kvarstående stödmedlemmar får ytterligare en 

möjlighet att gå in på medlemslistan.  

Återbetalning till medlemmar som betalat för mycket, vanligen dubbel medlemsavgift, får en 

påminnelse till att lämna i bankkonto för återbetalning, annars går pengarna som gåva till 

föreningen. 

Sju personer av olika kön, har ansökt om medlemskap. Alla uppfyller kriterierna för 

målgruppen. De kommer att få inbetalningsanvisningar. 

7. Besök och visningar. Christer har visat Regnbågen för en privatperson. Ett besök 15/7 av 

Toby Boltan socialarbetare inom HBT från Melbourne, se hemsidan. 

8. Hemsida och Facebook. Inget aktuellt. 

9. Rapporter. 28/7 Christer deltog i Crazy Pride i Piteå. Ca 200 deltagare. 

 1/8 Paneldebatt på Pride. ”Att åldras inom HBTQI ”. Regnbågen representerades av Anders 

Niska, se mer info plus bild på vår hemsida. Mycket intressanta  
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diskussioner/reflektioner. Väldigt mycket kvarstår att arbeta på för att förbättra situationen 

inom denna grupp.  

4/8 Trivsamt möte i Vantörs kyrka, Christer deltog se hemsidan. 5/8 Ett drygt 20-tal 

medlemmar i Regnbågens hyresrättsförening hörsammade kallelsen till picnic på Gärdet 

under Stockholm Pride. Stämningen var på topp och regnet höll sig borta.  

6/8 Paneldiskussion med politiker. Mötet skedde på inbjudan av Stockholms stads styrande 

politiker vid Mälarpaviljongen, under Stockholm Pride. Christer Fällman deltog tillsammans 

med en representant från RFSL och från Stockholm Pride. Se referat av Christer på vår 

hemsida. 

10 Event. Inget event planerat. Jul soaré med ev underhållning föreslogs. Christer väntar på 

inbjudan till den nya amerikanska ambassadören.  

11 Övrigt. Diskussion om §46 i stadgarna tillsammans med Aud Sjökvist. En 

lägenhetsinnehavare har en inneboende i sin lägenhet. Högst oklart om denne tillhör 

målgruppen. Som första åtgärd föreslås att fråga den inneboende om han tillhör HBT. Två 

personer ur styrelsen ska tillsammans fråga, om tillfälle gives, utan att lägenhetsinnehavaren 

är med. 

 En spontan diskussion uppkom angående möjligheten att utesluta bisexuella från 

målgruppen. Anne erbjöd sig att skriva ihop ett diskussionsunderlag till styrelsen i frågan. 

Ändring i styrdokumentet från Björn. Kassören ”informerar medlemsansvarig om 

medlemsinbetalningar som kommit till föreningens Plus eller Bankgirokonto och om de är att 

betrakta som enbart *Grundavgifter eller årsavgifter”. Ska omformuleras i styrdokumentet. 

Lars Holm har inkommit med en skrivelse angående ändring/försämring av Handikapp plats 

utanför entrén. Detta har skett utan föregående information vilket lett till att han fått kännbara 

böter. Vi hänvisar denna välformulerade skrivelse till förvaltaren Anne Marie Jansson. 

 

12 Nästa styrelsemöte 12/9 18.00. Mötet föregås 17.00 av en träff med Jo Tengblad från 

RFSL som ska informera om RFSL:s satsning på äldre HBT och nya samtalsgrupper. 

Lokal: Borådets lokal Sandhamnsvägen 8, 1tr 

13 Mötets avslutandes i god stämning. 

 

Vid pennan Christina Hising 

Ordförande Pia Faxén 

Justerare Anders Niska 

  


