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Regnbågens kooperativa hyresrättsförening 

Protokoll styrelsemöte nr 74 2022-11-07 

Plats: Borådets lokal Sandhamnsgatan 8, Stockholm 

 

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, Ewa Söderlind, suppleant, Christer Fällman, adjungerad 

kommunikatör.  

Frånvarande: Christer Fällman, adjungerad kommunikatör, Zusanne Ahlin, suppleant, event.  

 

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 efter korrigering i punkt 11. Anne Marie Jansson är Regnbågens 

förvaltare i MICASA. 

5. Ekonomi och budget. Collector Bank Spar 840 446,09; Rörligt 226,47. NORDEA 133 851,31. 

De sista dokumenten till Collector skickas in denna vecka. Uppgifter om firmatecknare var föråldrade. 

Nu är Pia och Björn firmatecknare. Överföringen till Björn som Kassör ska därmed vara klar. Vi har 

underskott i budgeten för närvarande men det beror i första hand på eftersläpning från förra året. 

Ansvarsförsäkring på if är betald. 

6. Medlemsansökningar och medlemslistor. En ny medlemsansökan med godkända kriterier har 

kommit in. Diskussion uppkom om hur vi ska ställa oss till medboendes (4 personer) medlemskaps 

och kölista. Två personer har betalt till kölistan två har inte betalt. Pia ska tillfråga Aud angående vad 

som är korrekt i sammanhanget. 

7. Besök och visningar. I samband med filmkvällen i samarbete med RFSL fredagen 14/10 visades 

också Björns lägenhet för intresserade. 

8. Hemsida och Facebook. Hemsidan har uppdaterats med nya programvisioner. 

9. Rapporter. Anders HBT grupp fungerar bra. 

10. Event. Mattias Enn är engagerad för underhållning vid Julsoarén fredagen den 2 dec kl 17-20. 

Han tar 10.000 kr plus moms i arvode. Vi bjuder på Lussebulle, pepparkakor samt alkoholfri glögg. 

Kostnad 85kr per person. Lokalhyra 2500kr. Inbjudan till medlemmarna är på gång via Christer.  
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Inbjudan till Julmiddag på Blå Porten söndagen 4/12 15-18 för styrelsen, revisorer, valberedning, 

adjungerade Susann och Christer samt Aud ska komma inom kort. 

11. Övrigt. Firmatecknare är Styrelsen eller två ledamöter i förening. I vårt fall är Björn Jonsson och 

Pia Faxen firmatecknare. Detta ska klargöras skriftligt redan vid konstituerande mötet efter årsmötet. 

Det ska också skrivas in i styrdokumentet. Bokförare av kvitton är Susanne Hervordotter. 

Möjlighet finns att söka stödpengar till verksamheten från Stockholms stads stadsdelsförvaltning. 

Vi kan inte söka nu eftersom vi inte har någon budget klar för nästa år. Björn skickar 

ansökningshandlingar för genomläsning till nästa möte. Vi kanske bör söka nästa år. 

Möte med Regnbågens förvaltare ska ske via Skype den 7 dec. kl 10.00. Pia, Anders ev. Javier och 

Christer planerar deltaga. Pia har en lista på frågor att ta upp. 

Två kvinnor i 60 årsåldern från Belgien planerar göra en TV serie om tillståndet i Europa 

mellanmänskligt och kulturellt och dess utveckling, de senaste 30-40 åren. De önskar kontakt med 

Regnbågen för visning, intervjuer och filmbilder. De väntas hit i mars /april för research. Christer 

Fällman har kontakt med dem. Arvode kan utgå. 

Förslag från Javier att vi ska återstarta en grupp för att lobba för nytillskott av lägenheter till 

Regnbågen. Särskilt nu när vi fått ny majoritet i stadshuset. Alla tycker detta är mycket viktigt. 

Bostads och fastighetsborgarråd är Clara Lindblom (v) och Äldre och kulturborgarråd är Torun 

Boucher (v) 

Javier föreslår att vi bör göra en översyn av pengainvesteringar årligen. Han ska också ta kontakt 

med NORDEA och efterfråga hur man praktiskt sköter betalningar från föreningar där två i förening 

ska attestera. 

Angående huvudman för Regnbågen i Bolagsverket är Christer Fällman (nuvarande huvudman 

tillsammans med Anne Marie Lindqvist) ålagd att ändra till Pia Faxen och Björn Jonsson som 

huvudmän. 

Förslag att var och en går igenom Styrdokumentet till nästa gång särskilt sin egen del för att se om 

ändringar behöver göras. Jag skriver sedan in detta och drar ut en ny uppdaterad upplaga inför 

kommande årsmöte. Ändringar är inlämnade tidigare från Björn och Javier och Anne ang namn och 

adress, Björn senaste brev ang åtgärder efter årsmöte m.m. ska också föras in på lämpligt ställe. Alla 

är överens om att detta bör göras. 

Styrelsemöten 2023 Under 2023 har Regnbågen styrelsemöte den första måndagen varje 

månad med vissa undantag. Det blir följande datum: 

9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 2/5 (en tisdag, dagen efter första maj) 12/6, 21/8, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12  
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11. Nästa styrelsemöte måndag den 5 december 2022 kl 18.00 i Borådets lokal 

Sandhamnsvägen 8. 

12.. Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 

Mötessekreterare 

Christina Hising 

 

Protokollet justeras: 

Pia Faxén                            Anders Niska 

Ordförande    Justerare 


