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Regnbågens kooperativa hyresrättsförening 

Protokoll styrelsemöte nr 72 2022-09-12 

Plats: Borådets lokal Sandhamnsgatan 8, Stockholm 

 

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

Christina Hising, sekreterare, Javier Pellin, medlemsansvarig, Anne Friberg, it-ansvarig, 

Agneta Sparre, event.  

Frånvarande: Zusanne Ahlin, event, Christer Fällman, adjungerad kommunikatör, Ewa 

Söderlind, suppleant.  

  

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. Genomgång av föregående protokoll nr 71. Pkt 11 andra stycket sista meningen strykes. 

Anne planerar inte skriva ett diskussionsunderlag i frågan. Protokollet lägges till 

handlingarna. 

5. Ekonomi och budget: Hela banköverföringen till Björn ännu inte klar.  

På NORDEA finns 139 581,81kr. 

På COLLECTOR BANK finns Lägenhetsinsatser 840 443,09kr; Rörligt konto 59 049,35kr; 

Buffert 226,47kr. 

6. Medlemsansökningar och medlemslistor: Åtta stödmedlemmar har fått info om de nya 

stadgarna, två av dessa har gått med som fullvärdiga medlemmar. Vad gäller obetalda 

årsavgifter ville fem personer avsluta sitt medlemskap. Av dem som betalat in för mycket i 

avgift har ett fåtal fått tillbaka pengar resten, en summa på 2300kr tillfaller föreningen som 

gåva, i de flesta fall på uttryckligt önskemål. Föreningen har nu 258 fullvärdiga medlemmar 

(inklusive 

 boende). En fullständig kölistan finns nu åter på hemsidan sorterade efter datum för inbetald 

avgift. Info hur man hittar sin köplats finns också. Information om detta ska gå ut till alla 

medlemmar i samband med påminnelse om ny årsavgift i slutet av året.  
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Javier har nu tecknat ett avtal med Office 365 family, ytterligare 5 personer kan kopplas upp, i 

första hand Björn och Pia just nu. 

Tre personer har ansökt om medlemskap. De uppfyller våra kriterier och kommer att få 

erbjudande om medlemskap. 

7. Besök och visningar: Den 5/9 besökte Israels Ambassadör Ziv Nevo Kulman Regnbågen 

för visning. Planer finns i Tel Aviv på ett regnbågsboende. Stort säkerhetsarrangemang vid 

besöket, fika med bubbel efteråt. Referat med bild på hemsidan. Christer och Pia guidade. 

9/9. Annika Vedin och My Sandström, båda servicehandläggare på Stockholms stads 

serviceförvaltning, enheten för sociala frågor fick en visning på boendet Regnbågen av Pia 

och Christer. Många intressanta frågor diskuterades gällande äldreomsorg och hemtjänst samt 

visning runt i husets allmänna utrymmen. Besöket avslutades med en gofika och frågestund 

på Rioträffen. Bild på hemsidan. 

29/8 var Christer inbjuden till ett mingel på den Amerikanska Ambassaden i Stockholm. 

Ambassadör Erik D Ramanathan deltog se bild på hemsidan. 

8. Hemsida och Facebook. Många aktiviteter är uppförda på hemsidan under sommaren, 

roligt och viktigt! 

9. Rapporter: Christer hade 22/8 ett samtal med vår inneboende på våning sju. Denne har fått 

information om vilka regler som gäller för boende enligt de nya stadgarna.  

10. Event: En julsoaré är planerad, möjlighet att hyra lokal i restaurangen finns fredagarna 

den 2a eller 9e december. Alternativet lördag diskuterades. Agneta kontaktar Christer 

angående tidigare förslag samt ett par andra personer, som kom på förslag, för underhållning i 

ca 45 min. Agneta kollar även vad hyran blir fredag resp. lördag två timmar. 

11. Övrigt: Före dagens möte fick vi information av Jo Tengblad Söder (RFSL) om RFSL; s 

nya satsning kallad GENERATION HBTQI. Man vill skapa en mötesplats över 

generationsgränser med tematräffar promenader fika m.m. Ingen av oss kunde ställa upp för 

ett möte redan dagen därpå men Anders Niska ställer upp som kontaktperson till Jo i 

fortsättningen av projektet, som stöds av Folkhälsomyndigheten året ut. RFSL kommer att 

ansöka om mer stöd för att kunna fortsätta arbetet. 
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Anders Niska startar ny verksamhet med samtalsgrupper för äldre HBT herrar i samarbete 

med RFSL. En fortsättning på projektet ”Glittra med gråa hår” med stöd av 

Folkhälsomyndigheten. Första mötet den 15 oktober. 

Björn och Javier kom överens om en tidigare diskuterad ändring i Styrdokumentet. – 

”Kassören informerar medlemsansvarig om medlemsinbetalningar som kommit till 

föreningens Plus eller Bankgiro, om de inte är att betrakta som enbart *grundavgifter eller 

årsavgifter.” Skrivs in med datering av CH. 

12. Nästa styrelsemöte måndag den 10 oktober 2022 kl 18.00 i Borådets lokal. 

 

13.. Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 

Protokollet justeras: 

 

 

 

 

 

Pia Faxén   Christina Hising                         Anders Niska 

Ordförande  Mötessekreterare  Justerare 


