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33 motioner till HSB Malmö 
2008-01-11

MOTION # 0. 
 
Inledning till nedanstående 33 motioner:  
 
Nedanstående 34 frågor är ställda till HSB Malmö under augusti 2007. Den 16 oktober 
får jag svar enligt det som jag fört in efter varje fråga här nedan.  
17 frågor är helt obesvarade. Utav resterande 17 frågor är det endast 1½ fråga som 
besvarats med något som hade med frågan att göra. 

HSB Malmös styrelse har inte ens lagt ner 10 min 
på att bemöda sig med att besvara dessa viktiga frågor!

De flesta av dessa frågor skulle mycket enkelt kunna ha besvarats på ett meningsfullt sätt. 
Tyvärr så har det visat sig att det inte går att få raka svar av HSB Malmös styrelse (som regel 
får medlemmarna inga svar alls). HSB Malmös styrelse tvingar mig därför att ställa dessa frågor 
som motioner, eftersom det tycks vara det enda sättet att få svar från HSB Malmös styrelse. 

1.  Tidningen "HSB uppdraget" på webben
2.  "HSB Malmö Nytt" på webben
3.  Diskussionsunderlag till medlemmarna på webben
4.  Redovisning av förtroendevaldas respons
5.  Information om förtroendevalda på webben
6.  Kontaktvägar till förtroendevalda på webben
7.  Redovisning av val
8.  Beskrivning vad HSB anställdas funktioner är
9.  Informationsmaterial till webben (obesvarad)

10.  Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben
11.  Stämmoprotokoll på webben (obesvarad)
12.  Stämmoprotokoll till medlemmarna (obesvarad)
13.  Vad gör HSB Malmö för demokratin?
14.  Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Malmö + Information
15.  Tillsättande av demokrati- och insynsråd (obesvarad)
16.  Forum för medlemmarna
17.  Forum för valberedarna (obesvarad)
18.  HSB Malmös styrelseforum (obesvarad)
19.  Ombud/biträde i valfri HSB-brf (obesvarad)
20.  Utökning av medlemmarnas rättigheter (obesvarad)
21.  Stadgeändring valberedning 

- Ändring av § 21 i HSB Malmös stadgar
22.  Information till medlemmarna (obesvarad)
23.  Organisationsschema för HSB
24.  Info om när styrelsen har sina styrelsemöten (obesvarad)
25.  HSB Malmös information om medlems rätt att motionera (obesvarad)
26.  Bekräftelse från HSB på mottagande av motioner och övriga skrivelser (obesvarad)
27.  Motioner diskuteras med motionärerna (obesvarad)



28.  Medlem ska ha rätt att försvara motion (obesvarad)
29.  Förklaring av styrelseförsäkring (obesvarad)
30.  Mera makt till medlemmarna - utbildning (obesvarad)
31.  Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning! (obesvarad)
32.  Korrekta register över förtroendevalda, etc
33.  Återinsätt medlemsrådgivaren + Skriftliga svar
34.  Kod för föreningsstyrning på webben - KLART!

Bakgrund: 
HSB MALMÖS STYRELSE LOVAR SVARA PÅ FRÅGOR FRÅN ALLA MEDLEMMAR! 
Jag har av HSB Malmös styrelse blivit utlovad svar på 34 frågor som jag ställt under augusti 
2007 (efter ett uttalat löfte från hela HSB Malmös styrelse att alla medlemmars frågor ska 
besvaras, såväl som att mottagande av alla skrivelser ska bekräftas).  
 
TVÅ MÅNADERS BETÄNKETID - ÄNDÅ INGA SVAR! 
Styrelsen fick uppemot två månaders betänketid på dessa 34 inte särskilt komplicerade frågor. 
16 dagar efter det datum som HSB Malmö utlovat svar senast, så får jag ett mail från Alf 
Gustavsson.  
 
INGA SVAR TROTS LÖFTE OM DETTA, INTE EN URSÄKT, INTE ENS EN FÖRKLARING! 
I detta mail finns svar på ett par av de frågor jag ställt. Resten av frågorna är obesvarade! 
17 av de 34 frågorna är helt obesvarade. Av resterande 17 frågor är det bara 1 ½ fråga som 
besvarats med något som hör till själva frågan.  
 
STYRELSEN ANSER SIG HA UPPFYLLT SITT LÖFTE - HUR ÄR DETTA MÖJLIGT? 
Alf Gustavsson skriver i sitt svar på frågorna; 
"Med detta, konstaterar vi att vi uppfyllt vårt löfte att besvara de frågor som du hade aktuella 
vid vårt sammanträffande den 15 augusti detta år."  
 
SOLKLART LÖFTESBROTT ! 
Hur kan en ordförande svara på detta mycket märkliga sätt? Löftet som HSB Malmös styrelse 
gav den 15 augusti var inte att HSB Malmö skulle svara på 1-5 % av de frågor som ställs. 
Och löftet var definitivt inte att bara de frågor som jag hade vid detta tillfälle skulle besvaras. 
Det klargjordes mycket tydligt på detta möte att löftet gällde alla frågor från alla medlemmar. 
Det utlovades av styrelsen att samtliga frågor från samtliga medlemmar ska besvaras (även om 
vi sorgligt nog bara är ett par stycken av 42.000 medlemmar som bryr oss om att ställa frågor).  
 
HSB Malmös styrelse begår ett rent löftesbrott! 
Hur ska någon någonsin kunna lita på en styrelse som bryter löften så här lätt och snabbt?  
 
HSB MALMÖS STYRELSE ANSER ATT INGA SVAR ÄR "UTTÖMMANDE" SVAR! 
Sedan skriver Alf i sitt helt meningslösa svar på frågorna; 
"Vi ber dig betrakta våra svar som uttömmande relaterat din frågeställning". 
Uttömmande??? Vad är detta för ett skämt? De ytterst få frågor som besvarades var bara 
"Goddag yxskaft". De var inte ens svar på ställda frågor. Se svaren för varje motion nedan för 
att få dig ett gott skratt.  
 
STYRELSEN SÄGER ATT DESS AVSIKT ÄR ATT BRYTA LÖFTEN! 
Alf avslutar sitt svar med; 
" vi har inte för avsikt, ej heller möjlighet, att ytterligare penetrera just dessa frågeställningar". 
Nähä... 
Så först svarar HSB Malmös styrelse inte på frågorna och sedan får inte frågan ställas om/
vidareutvecklas för att på detta sätt försöka få i alla fall någon form av svar.  
Återigen bryter HSB Malmös styrelse sitt löfte att besvara frågor!  
 
INTE ENS SVAR PÅ VARFÖR INGA SVAR GES AV HSB MALMÖS STYRELSE! 
Dessutom så har jag i mail efter mail innan Alfs svar frågat styrelsen vad som händer, och varför 



de inte vill uppfylla sitt löfte om att besvara frågor. Inte ett svar fick jag (och inte en enda 
bekräftelse av mottagande av mail trots att jag uttryckligen efterfrågat detta, och trots löfte från 
HSB Malmös styrelse om att de skulle ge detta)!  
 
Riktigt, riktigt uselt av en styrelse att bete sig så här illa mot sin arbetsgivare!  
 
LÖFTEN FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE HELT UTAN VÄRDE! 
Nu vet vi i alla fall med säkerhet att löften inte betyder något för HSB Malmös styrelse.  
 
HSB MALMÖS STYRELSE TVINGAR FRAM ONÖDIGA MOTIONER! 
Nu återstår det bara att formulera frågorna som motioner, eftersom HSB Malmös styrelse 
bevisligen vägrar att svara på frågor. HSB Malmös styrelse vill tydligen hellre belasta stämman 
med onödiga motioner som aldrig borde behöva läggas in som motioner om det funnits en 
fungerande och kompetent styrelse.  
 
INFAMA SVAR - STYRELSEN DÖDAR ALLT ENGAGEMANG! 
En styrelse som beter sig så här illa mot medlemmarna dödar effektivt allt engagemang som 
skulle kunna tänkas finnas eller uppstå. Ingen orkar (utom jag och någon enstaka till) stå emot 
en sådan nonchalant och usel behandling. Man bara ger bara upp. Jag hoppas alla förstår att det 
blir allvarliga konsekvenser av detta som står medlemmarna dyrt.  
 
Två raka frågor till HSB Malmös styrelse (ärliga svar önskas); 

●     Vem/vilka inom HSB Malmös styrelse är det som står bakom de svar såväl som bristen på 
svar på dessa här nämnda 34 frågor?

●     Är det ett styrelsebeslut att behandla medlemmar så här illa?



HSB MALMÖS STYRELSE SÄTTER MED SITT AGERANDE KROKBEN FÖR DEMOKRATIN 
INOM HSB ! 
Genom att HSB Malmös antidemokratiska styrelse tvingar varje liten fråga till beslut för 
fullmäktigesammanträdet, samtidigt som styrelsen själv inte lyfter ett finger för att uppnå 
förbättringar arbetar styrelsen medvetet för att så få motioner som möjligt ska gå igenom. 
HSB Malmös styrelse sätter sin tillit till att de kan få alla fullmäktigeledamöter till att ta beslut 
som stoppar alla förbättringar inom HSB Malmö med stöd av en liten skara styrelsetrogna 
fullmäktigeledamöter som alltid röstar för styrelsen oavsett vad det handlar om.  
 
OBS !!! 

HSB Malmös styrelse vill inte informera om hur de tänkt lösa problemet 
med att enskild medlem inte har rätt att försvara sin motion på stämman 
enligt HSB Malmös regelverk.  
 
HSB Malmös styrelse tvingar därmed mig och andra motionärer att 
formulera motionerna på ett så omfattande sätt att vi täckt upp så mycket 
som möjligt ifall HSB Malmös styrelse vägrar att före stämman lösa 
problemet så att enskild medlem har rätt att försvara sina motioner.  
 

Det hade enkelt kunnat lösas via extrastämmor (för stadgeändringar) före stämman, men 
eftersom HSB Malmö inte vill att de 14 motioner som jag har lämnat in tidigare ska behandlas 
så kommer tyvärr HSB Malmö förmodligen inte att hålla dessa extrastämmor.  
 
Sammanfattningsvis så är motionerna till antalet och omfattning så stort pga att; 

1.  HSB Malmös styrelse inte svarar på medlemmarnas frågor. 
 

2.  HSB Malmös styrelse inte diskuterar motionerna med motionärerna. 
 

3.  HSB Malmös styrelse trixar med formuleringarna i motionerna för att inte 
utföra motioner enligt motionärens tanke och stämmans beslut (som 
exempelvis i fallet med stämmans beslut att alla medlemmar skulle informeras 
senast i december 2007 om deras motionsrätt till HSB Malmös stämmor). 
 

4.  HSB Malmös styrelse genomfört så lite (inget) av alla grundläggande bitar. 
 

5.  fullmäktigeledamöterna aldrig engagerar sig själva och inte skriver några 
motioner för att driva utvecklingen framåt. 
Någon måste ta ett ansvar i organisationen.

Man kan bara hoppas att fullmäktigeledamöterna visar sin tacksamhet för att andra gör deras 
uppgifter. Stämmans uppgift blir nu bara att se till så att mer eller mindre alla motioner som 
skrivs går igenom, oavsett dagens styrelses högst troliga försök att stoppa dem. Det är det 
absolut minsta fullmäktige kan göra efter alla dessa år av oengagemang. Annars skulle jag 
vilja säga att det är rent ut sagt skamligt av HSB Malmös fullmäktigeledamöter. 

 
 
OBS !!! Jag vill att styrelsen tar kontakt med motionärerna för att diskutera motionerna.  
 
Om det inte i detta stycke står att HSB Malmös styrelse tagit kontakt med mig för att diskutera 
motionerna så vet alla att HSB Malmös styrelse medvetet försökt komplicera stämman i syfte att 
få stämman till att avslå så många motioner som möjligt!  
 
Jag kan bara hoppas att du inte får läsa ovanstående text utan att HSB Malmös styrelse ser till 
såväl stämmans som alla medlemmars bästa och i samarbete med mig tar fram motioner med 
svar från styrelsen som gör att stämman inte blir onödigt utdragen, svår och irriterad. 



MOTION #1. 

Tidningen "HSB uppdraget" på webben

Bakgrund: 
Tidningen HSB Uppdraget som produceras av HSB Riksförbund, och 
utkommer 4 ggr/år (080303, 080505, 080915, 081124), innehåller - i 
motsats till "Hemma i HSB" - ofta mycket intressant information för 
alla medlemmar, oavsett om man är förtroendevald eller ej. Det som 
skrivs här kommer dock aldrig medlemmarna till del, vilket är mycket 
synd. Jag tror det skulle kunna bidra till att öka engagemanget inom 
HSB om fler fick mer information.  
 
Tidningen ska stimulera till utveckling av alla frågor som berör 
boendet, exempelvis: teknik, ombyggnad, bostadsförvaltning, 
miljöfrågor och boendeservice samt vara ett forum mellan HSB centralt 
och föreningarna i landet. Huvudmålgruppen är styrelseledamöter och 
anställda inom HSB-organisationen.  
 
Tidningen är ursprungligen i digital form och kan därför med en mycket 
enkel metod distribueras digitalt. Tidningen blir så mycket miljövänligare att distribuera digitalt 
(till de som föredrar denna metod). HSB pratar ofta och mycket om att HSB värnar om miljön. 
Upp till bevis!  
 
E-post: uppdraget@hsb.se  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse (där jag vill veta styrelsens åsikt): 

1.  Kommer HSB Malmös styrelse att aktivt arbeta för att det för alla medlemmar viktiga 
informationsmaterialet "HSB Uppdraget" läggs ut på webben, öppet för alla? 
 

2.  Kommer HSB Malmös styrelse att löpande redovisa för alla medlemmar exakt vad HSB 
Malmö gör och hur det går med denna process? 
 

3.  Om ej, varför?

Eftersom "vanliga" medlemmar helt saknar möjlighet att påverka HSB Riksförbund, med dagens 
uppenbart odemokratiska system (där de valda ombuden varken redovisar något eller presterar 
något), så måste fullmäktigeledamöterna såväl som HSB Malmös styrelse och ombuden till HSB 
Riksförbund nu ta sitt ansvar och se till att det händer något något i denna fråga.  
 
Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få 
relevant information".  
 
Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor: 

"HSB Uppdraget producerar HSB:s riksförbund. Tidningen vänder sig till förtroendevalda och 
det pågår en diskussion om att lägga ut tidningen digitalt åt de dem. När det gäller vårt material 
som bladas in i Uppdraget, dvs HSB Malmö nytt, läggs det redan idag ut till de förtroendevalda."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar: 
Styrelsens svar hade inte mycket med min frågeställning att göra! 
Jag ville veta om HSB Malmö gör något (och i så fall vad) för att pressa HSB Riksförbund att 
lägga ut denna tidning på webben å det snaraste!  

mailto:uppdraget@hsb.se


 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska omedelbart börja utöva kraftiga och löpande/konstanta 
påtryckningar på HSB Riksförbund (men även via andra regionföreningar) så att 
"HSB Uppdraget" läggs ut på nätet snarast. 
 

2.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att även samtliga ombud (som dessutom de 
flesta av styrelseledamöterna själva är) till HSB Riksförbund i samlad trupp 
engagerar sig seriöst i att påverka HSB Riksförbund så att tidningen läggs ut på 
nätet. 
 

3.  Alla ska verka för att dessa tidningar läggs ut på webben utan spärrar för att 
kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt 
ligga kvar år efter år! 
 

4.  Alla ska verka för att även de senaste årens utgåvor läggs ut på nätet, 
retroaktivt. 
 

5.  HSB Malmös styrelse redovisar löpande på HSB Malmös webbplats i detalj om 
hur processen går vidare i denna fråga, fram till dess att denna motion 
genomförts.

6.  HSB Malmös styrelse ska inte ge undvikade svar i stil med att det "pågår 
diskussion". 
En sådan formulering har inget som helst värde, och fyller endast den funktionen 
att slippa ge konkreta svar.

Avslutningsvis: 
Om HSB Malmös styrelse löser detta innan årsstämman så kommer detta att effektivisera 
stämman genom att det blir en motion mindre att ta ställning till, och tiden kan utnyttjas på ett 
bättre sätt.  
 
Ordningen på de motioner jag skrivit får inte ändras om utan min uttryckliga tillåtelse. 
Motionerna ska alltså presenteras för stämman i den ordning jag skrivit dem (enligt numrering) 
och jag vill att styrelsen besvarar varje motion separat, med konkreta och relevanta synpunkter 
Utan att blanda in "säljtermer").  
 
Om det inte skulle vara helt uppenbart så vill jag förtydliga att alla frågor jag ställer i varje 
motion självfallet ska besvaras av styrelsen i det skriftliga svar som styrelsen ger för varje 
motion (även om jag inte speciellt understrukit i varenda motion att så ska ske).  
 
Jag förutsätter att styrelsen kontaktar mig för att diskutera varje motion jag skrivit. 
Jag ser fram emot en personlig kontakt med styrelsen. Om styrelsen har någon undran om de 
motioner jag författat så vill jag gärna att styrelsen tar kontakt med mig angående detta.  
 
När jag har flera yrkanden som inte är direkt och otvetydigt sammankopplade (vilket i princip 
gäller för samtliga av mina motioner), och inte hela motionen går igenom exakt som den är, så 
får inte mötesordföranden be stämman att ta beslut i alla punkter på en och samma gång. 
Mötesordföranden får då inte ens fråga stämman om så kan göras! 
Detta eftersom det då kan jämställas med att ta beslut för ja eller nej till motion 1-33 i ett svep. 
Mina punkter under yrkande inom respektive motion ska ses som separata motioner. 
Jag har gjort min uppställning för att förenkla för stämman och minimera risken för fel i 
protokollet, men inte för att uppställningen ska kunna utnyttjas för missbruk av styrelsen, 
mötesordföranden och stämman (bättre än att skriva en separat motion för varje punkt).  
 
Om det finns några frågor om ovanstående så förutsätter jag att kontakt tas med mig innan 
stämman så att inte onödig stämmotid går åt till att reda ut motionernas förfarande.  



 
Om stämman bifaller denna motion (vilket jag förutsätter) så ska formuleringen i 
stämmoprotokollet överensstämma med yrkanden fullt ut och eventuella avvikelser från 
yrkanden som stämman beslutat om ska särskilt markeras som sådana i stämmoprotokollet, 
samtidigt som det där står att motionen i övrigt antagits i sin helhet.  
 
För att spara utrymme och göra mina motioner mer lättlästa så kommer jag inte att skriva 
ovanstående kommentarer under rubliken "Avslutningsvis" för varje motion. Jag vill dock 
understryka att motsvarande gäller för samtliga av mina motioner.  
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MOTION #2. 

"HSB Malmö Nytt" på webben

Bakgrund: 
HSB Malmö har en skrift som, precis som "HSB Uppdraget", innehåller 
mycket av intresse för de flesta medlemmarna inom HSB Malmö. 
Tyvärr går denna tidning enbart ut till de förtroendevalda, av okänd 
anledning. Även här anser jag att det definitivt skulle öka 
engagemanget inom HSB Malmö om medlemmarna fick information.  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse (där jag vill veta styrelsens åsikt): 

1.  Kommer den informativa skriften "HSB Malmö Nytt" att 
fortsättningsvis läggas ut på HSB Malmös webbplats? 
Inom vilket tidsperspektiv? 
 

2.  Om ej, varför? 
 

3.  Vad är anledningen till att denna information inte funnits 
tillgänglig för medlemmarna långt tidigare?

Det finns inget som helst giltigt skäl för att inte lägga ut denna tidning på nätet... mer än om 
HSB Malmö vill hålla medlemmarna i ett mörker om vad som gäller och händer inom HSB, och 
därigenom hindra att medlemmar engagerar sig i sin boendemiljö.  
 
Även medlemmarna har rätt till information, och för den fullmäktigeledamot som är av 
avvikande åsikt bör nog medlemmarna i dennes förening omedelbart se till så att personen 
ifråga erätts med någon som istället ser till medlemmarnas bästa.  
 
Tyvärr är systemet så vist ordnat idag att medlemmarna i dennes förening aldrig kommer att få 
reda på det. Endast om fullmäktigeledamoten yttrar sig högt och en medlem från dennes 
förening utnyttjar sin närvarorätt på HSB Malmös årsstämma.  
 
Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få 
relevant information".  
 
Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen; 
"Demokratisk medlemskontroll". 
"... det är medlemmarna som styr verksamhetens inriktning.  
Med medlemskapet följer inflytande, och medlemmarna har reelt inflytande i verksamheten.  
I HSB finns en tydlighet beträffande vad den demokratiska medlemskontrollen betyder för fastställandet av mål och 
riktlinjer och i beslutsfattande. Tydligheten finns på alla nivåer; i HSB-bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och 
HSB Riksförbund.  
HSB jobbar kontinuerligt med att utveckla den demokratiska medlemskontrollen och formen för inflytande.  
Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från 
information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."  
 
Not. 
2007-12-13 utannonserar HSB Malmö att de söker personal till HSB Malmö Nytt, vilket man får tolka som att HSB 
har för avsikt att satsa på information till... medlemmarna? Eller? 
Om tjänsten: 
"- fånga upp nyheter inom kommunikationsområdet, värdera och lämna förslag till beslut 
- implementera nya former för kommunikation med medlemmar, kunder och allmänhet 
Tidningar 
- utformning och innehåll i Hemma i HSB (Malmödelen), HSB Malmö Nytt (bilaga till Uppdraget), båda är tidningar 
som vänder sig till företagets medlemmar och styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar. 
- sammanhållande tema för respektive års utgivningar 
- vid behov prioritering av publiceringsönskemål 



- att olika affärsområden tar fram material till tidningsartiklar 
- utformning och innehåll av HSB Malmös publika och kundrelaterade hemsidor 
- att uppdatering av hemsidorna sker regelbundet 
- prioritering av publiceringsönskemål på hemsidorna 
- innehåll i HSB Malmös intranät 
- att uppdatering av intranätet sker regelmässigt"  
 
Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor: 

"Läs svar under 1."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar: 
Svaret under föregående fråga gav inte ens svar på den frågan, än mindre på frågan här.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  "HSB Malmö Nytt" läggs ut med omedelbar verkan på HSB Malmös webbplats. 
 

2.  Även de senaste årens utgåvor ska läggas ut på nätet, retroaktivt. 
 

3.  Dessa tidningar ska läggas ut på webben utan spärrar för att kunna skrivas ut, 
de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter 
år! 
 

4.  HSB Malmös styrelse redovisar löpande på HSB Malmös webbplats i detalj om 
hur processen går vidare i denna fråga, fram till dess att denna motion 
genomförts. 
 

5.  Motionen ska vara genomförd senast i sin helhet under augusti 2008.

Medlem # 89093 2008-01-11 



MOTION #3. 

Diskussionsunderlag till medlemmarna på webben 

Bakgrund: 
Under ett antal månader under 2007 så skrevs det en hel del i SDS 
om de många och svåra problemen inom bostadsrättsföreningarna och 
HSB. En del av detta material samlade HSB Malmö förtjänstfullt ihop 
och skickade ut till de förtroendevalda tillsammans med en önskan om 
förslag till förbättringar.  
 
Detta material anser jag skulle vara ytterst värdefullt för medlemmarna om det också lades ut 
på HSB Malmös webbplats så att även "vanliga" medlemmar, ges en möjlighet att ta del av 
materialet.  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse: 

a.  Kommer HSB Malmö att lägga ut diskussionsunderlaget (som förtroendevalda fått med ett 
urval av det som det som skrivits i SDS om brf:ar och HSB) på sin webbplats? 
 

b.  Om nej, varför? 
 

c.  Hur många av de förtroendevalda följde HSB Malmös uppmaning och gav konkreta förslag 
på förbättringar som kunde göras?  
 
Jag kan tänka mig att gensvaret från de förtroendevalda blivit som vanligt, dvs i princip 
lika med noll. Om stämman säger nej till denna motion så är det enbart för att skydda sig 
själva, i stället för att se till vad som är bäst för HSB Malmö och dess medlemmar!

Det märkliga är att om HSB Malmö tagit lärdom av vad som skrivs på min webbplats (http://
hotpot.se/bo.htm) om bostadsrätter så skulle det inte behövts gå ut en förfrågan till de 
förtroendevalda om hur problemen ska lösas inom HSB.  
 
Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få 
relevant information".  
 
Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor: 

"Vi har idag ingen överenskommelse med Sydsvenskan som medger att materialet får publiceras 
digitalt."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar: 
Om HSB Malmö inte har en överenskommelse med SDS om detta så får väl HSB se till att skaffa 
det. Svårare än så är det inte. Ett typiskt undvikande och irrelevant HSB-svar som är totalt 
meningslöst. Det är meningslösa svar som dessa som gör att man alltid står och stampar på 
samma fläck hela tiden i varje diskussion med HSB, utan att komma någonvart.  
 
Det är därför man också måste skriva så onödigt långa motioner, för att försöka styra bort alla 
de där undanglidande svaren som annars alltid ges från HSB Malmö på varje liten fråga.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse vidtar de åtgärder som behövs och lägger ut det aktuella 
diskussionsunderlaget på HSB Malmös webbplats. 

http://hotpot.se/bo.htm
http://hotpot.se/bo.htm


 
2.  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska 

vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år! 
 

3.  Diskussionsunderlaget ska vara utlagt på HSB Malmös webbplats senast den 24:
e juni 2008 (om det inte är gjort redan innan årsstämman 2008).
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MOTION #4. (hör ihop med fg motion) 

Redovisning av förtroendevaldas respons

Bakgrund: 
Naturligtvis vill alla vi engagerade medlemmar ta del av resultatet från 
HSB Malmös utskick av diskussionsunderlaget från SDS. Detta inte 
bara för att skapa ett ökat engagemang, utan även för att föra denna 
diskussion vidare löpande, och för att kunna uppnå bästa möjliga 
resultat.  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse: 

a.  Kommer HSB Malmös styrelse att i sin helhet redovisa den respons HSB ev. fått (efter 
önskemål från HSB Malmö till de förtroendevalda om synpunkter) på det av HSB Malmö 
utskickade diskussionsunderlaget från det som skrivits i SDS? 
 

b.  Om nej, varför? 
 

c.  Vad blev resultatet? Dvs vilka konkreta åtgärder har vidtagits efter utskicket?

Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få 
relevant information".  
 
Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen; 
"Demokratisk medlemskontroll". 
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från 
information ska det särskilt motiveras och dokumenteras". 
 
Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågeställning: 

"Vi kommer att publicera det material som vi får in." 

Min kommentar till styrelsens svar: 
Kryss i taket! Jag fick ett konkret svar! Det första och enda. Jag vet inte om det finns något löfte 
som denna styrelse hållit, så det återstår att se om löftet uppfylls, vilket det fortfarande i januari 
2008 när jag lämnar in denna motion, ej har gjorts.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse uppfyller sitt löfte och nu omedelbart (naturligtvis helst 
innan, utan att stämman måste tvinga styrelsen till detta) ser till att all respons 
på diskussionsunderlaget läggs ut på HSB Malmös webbplats. 
 

2.  Responsen ska läggas ut med samtliga kommentarer som kommit in (om några), 
med namn och brf på de som lämnat kommentarer, synpunkter och förslag 
tillsammans med resultatet som detta diskussionsunderlag gett (om något). 
 

3.  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska 
vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år! 
 

4.  Denna information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 24:e 
maj 2008 (om det inte är gjort innan årsstämman 2008).

OBS! 



Ju fler motioner som styrelsen genomför självmant redan före årsstämman, desto fler 
motioner kan dras tillbaka av motionären inför årsstämman, och desto smidigare och 
snabbare kommer därmed årsstämman att flyta på!  
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MOTION #5. 

Information om förtroendevalda på webben

Bakgrund: 
På HSB Malmös webbplats finns det inte mycket information. 
En av de många viktiga bitar som saknas är de flesta 
förtroendevalda, och de som HSB Malmö valt till olika poster 
efter årsstämman. Idag finns det mest bara en mycket kort 
information om vilka som ingår i styrelsen. Alla större 
organisationer har självklart en lista över sina anställda och 
dylika personer, och jag anser att HSB Malmö bör göra som 
alla andra här, för deras arbetsgivare (medlemmarna).  
 
Fråga till HSB Malmös styrelse: 

●     Kommer HSB Malmös styrelse att börja informera medlemmarna (inklusive fullmäktige) 
vilka som är förtroendevalda (och av HSB utvalda extrapersoner) via HSB Malmös 
webbplats, och i så fall när?

Som det är idag är många av de förtroendevalda hemliga för alla medlemmar.  
 
Det tycks som om fullmäktigeledamöterna sovit sig igenom stämmorna, eftersom de inte krävt 
långt tidigare att HSB Malmös styrelse ska informera om vilka som valts som förtroendevalda.  
 
Jag hoppas att HSB Malmös styrelse på denna motion inte svarar i bästa HSB-anda att denna 
information finns i stämmoprotokollet. För då finns det väldigt, väldigt mycket att i sin tur svara 
på denna kommentar.  
 
Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få 
relevant information".  
 
Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen; 
"Demokratisk medlemskontroll". 
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från 
information ska det särskilt motiveras och dokumenteras". 
 
Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågeställning: 

"Vi utgår ifrån att respektive bostadsrättsförening informerar sina medlemmar om vem som 
representerar dem i olika fora. Då det gäller anställd personal på HSB Malmö ligger redan idag 
relevant information ute."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar: 
Det var inte svar på frågan !!! Extremt undvikande och irrelevant svar. Det verkar som om 
HSB Malmös styrelse utgår från mycket utom hur det ser ut i verkligheten. 
 
Vad gäller att det skulle ligga "relevant information" ute om anställd personal så får nog 
styrelsen ta sig besväret att kika på vad som egentligen står på HSB Malmös webbplats. 
Då skulle även styrelsen kunna se att endast ett fåtal av de anställda ens omnämns där, och då 
dessutom bara ytterst kortfattat. Alltså, ingen relevant information där!  
Den enda möjligheten till att styrelsen svarar på ett så här infamt sätt är att styrelsen 
själv aldrig besökt HSB Malmös webbplats.  
 
Endast 7 HSB-anställda (VD och ledningsgrupp) omnämns (och då endast med foto, namn, 



telefon och e-post); 
1. Lars Danielsson, Verkställande direktör 
2. Lena Hammarström, Koordinator 
3. Christian Lindgren, Administrativ chef 
4. Börje Nilsson, Chef Medlem och information 
5. Magnus Knutsson, Chef Prod. & Fastighetsteknik 
5. Unni Sollbe, Chef Adm. Förvaltning 
6. Michael Carlsson, Chef HSB Sundsfastigheter AB.  
Såvitt jag känner till så har HSB Malmö fler anställda än dessa sju.  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse (konkreta svar önskas skriftligt i svaret till denna motion); 

1.  Hur (på vilka sätt) och när har respektive ledamot i HSB Malmös styrelse informerat om 
samtliga förtroendevalda (styrelse, revisorer, valberedning, ombud till HSB Riksförbund, 
ersättare till ombud, suppleanter, fullmäktigeledamöter, etc.) till medlemmarna i era egna 
föreningar? 
 

2.  Varför anser sig HSB Malmös styrelse inte ha något ansvar i denna fråga? 
 

3.  Andra HSB-föreningar lägger ut denna information. Vad är det som gör att just HSB 
Malmös styrelse inte vill informera om vilka som är förtroendevalda?

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska omedelbart börja (det finns ingen som helst anledning 
att vänta med detta till efter årsstämman 2008) informera medlemmarna 
(inklusive fullmäktige) vilka som är förtroendevalda (samtliga) och av HSB 
utvalda extrapersoner (t.ex. ombud till HSB Riksförbund) via HSB Malmös 
webbplats. 
 

2.  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska 
vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år! 
 

3.  Ovanstående 2 punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar. 
 

4.  Denna information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 24:e 
maj 2008 (om det inte är gjort redan innan årsstämman 2008).

5.  HSB Malmös styrelse inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil 
med att HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB 
Malmös styrelse ger konkreta svar utan förvillande och irrelevanta utsvävningar.

Medlem # 89093 2008-01-11 



MOTION #6. 

Kontaktvägar till förtroendevalda på webben

Bakgrund: 
På HSB Malmös webbplats finns det endast kontaktvägar till några 
få av de förtroendevalda inom HSB Malmö. Det är ytterst märkligt 
att medlemmarna accepterar att de som är förtroendevalda inte 
kan kontaktas. Är det konstigt att systemet fungerar så dåligt som 
det gör idag när man inte ens kan nå de förtroendevalda på ett 
enkelt sätt? 
 
Frågor till HSB Malmös styrelse (där jag vill veta styrelsens åsikt): 

1.  Kommer HSB Malmös styrelse se till att det läggs ut (på 
HSB Malmös webbplats) kontaktvägar till alla 
förtroendevalda inom HSB Malmö? 
 

2.  Anser inte HSB Malmös styrelse att det är rimligt att alla förtroendevalda ska ha en e-post 
adress som de ska kunna nås på? 
 

3.  Som det är idag så är de flesta förtroendevalda mer eller mindre oåtkomliga för 
medlemmarna, och hur rimligt tycker HSB att detta är i en demokratisk 
medlemsorganisation?

Exempel: 
Inte en enda i valberedningen har en e-post adress som man kan kontakta valberedningen via. 
Valberedningen ligger dold på HSB:s webbsajt under fliken för styrelsen (Se http://www.hsb.se/
hsb/jsp/polopoly.jsp?d=8910&a=77610 ). Där finns inte en enda kontaktväg, inte ens ett 
telefonnummer. Ger onekligen intryck av att HSB Malmös styrelse inte vill att någon ska kunna 
kontakta den oåtkomliga valberedningen.  
 
Samma gäller för revisorer, ombud till HSB Riksförbund, ersättare till ombud för HSB 
Riksförbund, etc., där vissa inte nämns ens med namn någonstans.  
 
Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få 
relevant information". 
 
Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen; 
"Demokratisk medlemskontroll". 
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från 
information ska det särskilt motiveras och dokumenteras". 
 
Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor: 

"Vi utgår ifrån att respektive bostadsrättsförening informerar sina medlemmar om vem som 
representerar dem i olika fora. Då det gäller anställd personal på HSB Malmö ligger redan idag 
relevant information ute."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar: 
Det var inte svar på frågan. HSB Malmö utgår ofta från allt utom hur det ser ut i verkligheten! 
Och påståendet från styrelsen om att "relevant information" om anställd personal skulle ligga ute 
på nätet redan idag kan alla se att det bara är en ren och skär lögn! 
 
Frågor till HSB Malmös styrelse (konkreta svar önskas skriftligt i svaret till denna motion); 

http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=8910&a=77610
http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=8910&a=77610


4.  Hur (på vilka sätt) och när har respektive ledamot i HSB Malmös styrelse informerat om 
kontaktvägarna till samtliga förtroendevalda (styrelse, revisorer, valberedning, ombud till 
HSB Riksförbund, ersättare till ombud, suppleanter, fullmäktigeledamöter, etc.) till 
medlemmarna i era egna föreningar? 
 

5.  Varför anser sig HSB Malmös styrelse inte ha något ansvar i denna fråga? 
 

6.  Andra HSB-föreningar lägger ut denna information. Vad är det som gör att just HSB 
Malmös styrelse inte vill informera om hur man kan nå de förtroendevalda?

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmö ska utan fördröjning (bör göras självmant redan före årsstämman 
2008) lägga ut kontaktvägar på HSB Malmös webbplats till alla förtroendevalda 
inom HSB Malmö, såväl som till alla anställda inom HSB Malmö. 
 

2.  Denna information ska alltid finnas, och uppdateras löpande efter varje eventuell 
förändring (vilket också bl.a. medför den betydande fördelen att medlemmar 
inklusive förtroendevalda helt plötsligt kan se om någon hoppat av sitt uppdrag). 
 

3.  Alla förtroendevalda ska ha en e-post adress som de ska kunna nås på (alla ev. 
hinder som HSB Malmö kan tänkas framföra som motargument till detta kan 
ignoreras, det blir något som HSB Malmö får lösa hur de vill). 
 

4.  Ovanstående 3 punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar. 
 

5.  Denna information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 24:e 
maj 2008. 
 

6.  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska 
vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

7.  HSB Malmös styrelse inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil 
med att HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB 
Malmös styrelse ger ett konkret svar utan förvillande och irrelevanta 
utsvävningar.
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MOTION #7. (hör ihop med motion #5 och #6) 

Redovisning av val

Bakgrund: 
Jag skulle gissa att nästan ingen medlem i HSB Malmö vet vilka de 
förtroendevalda är. Förmodligen skulle i princip ingen av 
fullmäktigeledamöterna kunna svara på vilka de förtroendevalda var 
ens direkt efter att dessa valts på årsstämman.  
 
Än mindre är det någon medlem som vet 
- vad respektive förtroendevald står för, 
- vad deras övertygelse är, och  
- vad de vill uppnå i sitt uppdrag som förtroendevald inom HSB Malmö. 
Detta mycket beroende på att valberedningen bevisligen inte skött sitt uppdrag.  
 
Fråga till HSB Malmös styrelse: 

●     Kan HSB Malmös styrelse lova att HSB Malmö alltid direkt efter stämman öppet och tydligt 
redovisar på sin webbplats samtliga val som gjorts på stämman och samtliga tilläggsval 
som efter stämman gjorts internt inom HSB Malmö (vilket aldrig tidigare redovisats för 
medlemmarna... inte ens för fullmäktige)?

Exempel. Den 27 juli 2007 (OBS! efter HSB Riksförbunds årsstämma, 29 maj 2007) har följande 
ombud till HSB Riksförbund utsetts av HSB Malmös styrelse; 
- Alf Gustavsson 
- Maj-Britt Thulin 
- Henric Lellky 
- Maria Bengtsson 
 
och valberedningen i HSB Malmö har som ombud till HSB Riksförbund utsett: 
- Preben Karlsson  
 
Styrelsens ombud kan nås via HSB Malmös adress. Däremot har Preben ingen kontaktväg (se 
HSB Malmös webbplats).  
 
Ovanstående information är hemlig! Detta har bara kanske en handfull medlemmar känt till.  
 
Frågor specifikt till ovanstående 5 nämnda ombud; 

1.  Vilka motioner har var och en av er skrivit till HSB Riksförbund?
2.  Vad har var och en av er presterat i övrigt, avseende kontakterna med HSB Riksförbund?
3.  Vilka motioner har övriga ombud; 

- Giovanna Brankovic, styrelsen 
- Leif Göransson 
- Ingrid Uller 
- Jörgen Persson  
- Lennart Karlin 
- Marianne Larsson 
- Elvy Westerberg 
- Ivar Jönsson 
skrivit?  
Och vad har de i övrigt presterat?

Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 



"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få 
relevant information". 
 
Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågeställning: 

"HSB Malmö redovisar redan idag på webb-sida för styrelserna de val som är genomförda och på 
sida för meddelar information om vem som är valda till styrelse i HSB Malmö"

Min kommentar till styrelsens aningen svårförståeliga svar pga den dåliga svenskan: 
Vad var svaret på frågeställningen här? Jag efterfrågade inte bara om redovisning av de som 
valts till styrelsen, och det torde framgå mycket tydligt av min fråga här! 
Styrelsens kryptiska svar via Alf Gustavsson är för övrigt en ren lögn!  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska alltid, senast en vecka efter stämman, öppet och tydligt 
redovisa på HSB Malmös webbplats samtliga val som gjorts på stämman och 
samtliga tilläggsval som efter stämman gjorts internt inom HSB Malmö. 
 

2.  Denna information ska läggas ut tillsammans med en kortare presentation av det 
viktigaste om varje förtroendevald (alltså inte personlig information, utan 
information som är relevant för dennes uppdrag) och vad denna förtroendevalda 
har som mål med sitt uppdrag. 
 

3.  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, och den 
ska vara lätt att hitta i menyn! 
 

4.  Ovanstående tre punkter skrivs snarast (senast 6 månader efter stämman) in i 
HSB Malmös stadgar 

5.  HSB Malmö inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att 
HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös 
styrelse ger ett konkret och relevant svar utan förvillande och irrelevanta 
utsvävningar.
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MOTION #8. 

Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är

Bakgrund: 
Hur många vet vem som jobbar på HSB och med vad? Jag skulle gissa 
att det är en försvinnande liten del. I bästa fall kanske någon procent 
av medlemmarna vet lite om vad en eller ett par HSB-anställda 
egentligen gör. Frågan är om de på HSB vet vad de jobbar med? Det 
är helt uppenbart att det behövs en klar och tydlig presentation på 
HSB Malmös webbplats med vem som arbetar med vad inom HSB 
Malmö. 
Så är det i andra HSB-regioner, och då behöver väl inte just HSB Malmö vara sämre?  
 
Jag önskar alltså att HSB Malmö förklarar på sin webbplats vad de olika anställda på HSB Malmö 
har för funktioner, inte minst så att medlemmarna vet vem de ska vända sig till i olika frågor.  
 
Exempel: 
http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=29972&a=104840  
- Vad är t.ex. rubriken "Chef Medlem och information" för Börje Nilsson? 
- Vad innebär det i praktiken? 
- Vad är det för skillnad på "Informationschef" (Bengt Skånhamre) och "Chef Medlem och 
information" (Börje Nilsson)?  
 
För vissa personer på HSB Malmö så lämnar HSB Malmö motstridiga uppgifter. 
T.ex. att Börje Nilssons arbetsuppgifter på vissa håll förklaras som "Chef Medlem och 
information" (vilket alltså inte säger någonting) och till andra är Börje Nilsson "Chef för 
Förvaltning och medlemsservice" (säger heller inte mycket).  
 
För Börje Nilsson ger HSB i övrigt följande information; 
Chef för Förvaltning och medlemsservice 
Namn: Börje Nilsson 
Arbetsuppgifter: Leda och utveckla medlemsverksamheten. Specialitét: styrelsearbete, stadgar, 
kooperation/bostadskooperation, kooperativ utveckling, internationellt biståndsarbete  
Telefon: 35 78 57 
Fax: 12 22 37 
E-post: borje.nilsson@malmo.hsb.se 
Ändrad:2005-09-13  
 
Ja, hur många visste detta? Förmodligen ingen av 42.000 medlemmar.  
 
Fråga till HSB Malmös styrelse: 

●     Vad har HSB Malmös styrelse för skäl till att hemlighålla vad de sysslar med som arbetar 
inom HSB Malmö?

Kan det finnas en enda fullmäktigeledamot som tycker något annat än att denna 
informationsbrist från HSB Malmös styrelse är helt absurd?  
 
Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få 
relevant information". 
 
Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen; 
"Demokratisk medlemskontroll". 
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från 
information ska det särskilt motiveras och dokumenteras". 

http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=29972&a=104840


 
Notera också att HSB anlitat ett säkerhetsföretag och för dyra pengar låtit dem se till så att 
informationen från HSB till medlemmarna begränsas så mycket som möjligt.  
 
Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående synpunkter: 

"Chef Medlem och information är titel på den som ansvarar för affärsområdet med samma namn. 
Informationschef svarar för tryckt material ur koncernperspektiv."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar: 
Och svaret på min önskan och fråga var?  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Utförliga presentationer av alla HSB-anställda ska omedelbart (bör självmant 
göras redan före årsstämman 2008) läggas ut på HSB Malmös webbplats, med en 
utförlig arbetsbeskrivning där man kan se vem som arbetar med vad (inte bara 
intetsägande titlar), dvs deras funktioner/arbetsområden. 
 

2.  Denna information ska löpande uppdateras allteftersom förändringar sker. 
 

3.  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska 
vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år! 
 

4.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att denna 
information ska finnas och hållas uppdaterad. 
 

5.  Denna information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 24:e 
juni 2008.

6.  HSB Malmö inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att 
HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös 
styrelse ger ett konkret svar utan förvillande och irrelevanta utsvävningar.

7.  HSB Malmös styrelse redovisar vad det kostat 
- HSB Malmö, 
- HSB (eftersom HSB Malmös medlemmar är med och betalar där) 
att anlita det säkerhetsföretag som sett till så att informationen från HSB Malmö 
och övriga HSB begränsats, samt vilka företag som varit med i denna 
upphandling (jag har inte sett någon upphandling här, och jag är övertygad om 
att det blivit avsevärt billigare att anlita t.ex. mig), samt hur 
uppdragsbeskrivningen sett ut.
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MOTION #9. 

Informationsmaterial till webben

Bakgrund: 
Den information som kommer medlemmarna till del från HSB är 
försvinnande liten. Medan HSB använder en stor del av medlemmarnas 
pengar till att begränsa informationsflödet från HSB (HSB anser sig 
tydligen vara i större behov av att hemlighålla information än t.ex. 
SÄPO) så tycks inga pengar eller resurser avsättas för att se till så 
medlemmarna får information, så att de därmed engageras i 
verksamheten.  
 
Om någon av HSB Malmös medlemmar får information så är det 
styrelserna (som sällan för denna information vidare, vilket vi alla 
känner till). Jag anser att denna lilla mängd information till styrelserna inte behöver 
sekretessbeläggas, utan den kan precis lika gärna komma alla medlemmar till del, för att 
därmed bidraga till ett ökat engagemang inom HSB Malmö.  
 
Jag önskar att allt informationsmaterial som styrelser och övriga förtroendevalda får från HSB 
ska läggas ut i oredigerad form på HSB Malmös webbplats så att alla medlemmar kan ta del av 
materialet. 

●     Hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta förslag?

Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få 
relevant information". 
 
Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen; 
"Demokratisk medlemskontroll". 
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från 
information ska det särskilt motiveras och dokumenteras". 
 

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DENNA FRÅGA !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Allt informationsmaterial som styrelser och övriga förtroendevalda får från HSB 
ska omedelbart börja läggas ut i oredigerad form på HSB Malmös webbplats så 
att alla medlemmar kan ta del av materialet. 
 

2.  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska 
vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år! 
 

3.  Ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

4.  HSB Malmö inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att 
HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös 
styrelse ger ett konkret och relevant svar utan förvillande och irrelevanta 
utsvävningar.
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MOTION #10. 

Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben

Bakgrund: 
Efter kraftiga (och tidskrävande) påstötningar från mig så lade HSB 
Malmö till slut ut det mesta av stämmohandlingarna för första gången 
i historien år 2007, så att alla medlemmar gavs möjlighet att i alla fall 
få en liten inblick i vad som händer inom HSB Malmö.  
 
Jag anser att det är av yttersta vikt - inte minst för att försöka öka 
engagemanget bland medlemmarna - att stämmohandlingarna läggs 
ut på HSB Malmös webbplats.  
 
Detta är särskilt viktigt med tanke på att alla medlemmar har 
närvarorätt på HSB Malmös stämmor, och då måste de (inkl. 
styrelserna) självfallet ha tillgång till samma material inför stämman som 
fullmäktigeledamöterna har.  
 
Det är ju också en aning märkligt att de som nominerat medlemmar inte ens ska kunna 
kontrollera att de som de nominerat sedan finns med.  
 
Ytterst få medlemmar känner till att regelverket fastställer att de kan begära att få detta 
material sig tillskickat, och det är inget HSB Malmö kan komma runt, hur gärna de än vill.  
 
Det som jag anser ska komma alla medlemmar till del i detta sammanhang är; 

●     - Kallelse
●     - Följebrev
●     - Dagordning
●     - Motioner
●     - Redovisning av valberedningens arbete
●     - Nomineringar till; 

�❍     HSB Malmös styrelse
�❍     Revisorer (3 personer)
�❍     Arne Axrups stipendiefond (5 personer)
�❍     HSB Riksförbunds riksstämma (5 personer)
�❍     Ev övriga

●     - Presentation av nominerade
●     - Komplett förteckning över inkomna nomineringar till valberedningen
●     - Ev. övriga tillhörande dokument som hör till stämman

Fråga till HSB Malmös styrelse: 

●     Kan HSB Malmös styrelse lova att HSB Malmö i god tid inför varje stämma på sin 
webbplats i fortsättningen tydligt lägger ut minst all ovanstående information?

Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få 
relevant information". 
 
VD Lars Danielsson skriver också; 
"Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man har inflytande över sitt boende". 
Men medlemmarna behöver inte bara inflytande i sin brf utan även i HSB. 
Utan information från HSB så begränsas nämligen medlemmarnas inflytande avsevärt bara genom denna enkla 
metod att undanhålla medlemmarna information och kunskap.  
 



Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen; 
"Demokratisk medlemskontroll". 
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från 
information ska det särskilt motiveras och dokumenteras". 
 
Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågeställning: 

"HSB Malmö lägger redan idag ut material digitalt till de förtroendevalda. Vi kommer framöver 
att göra så även till medlemmar."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar: 
Ej svar på frågor! Min fråga var inte om "material". Min fråga hade inte heller ett dugg med "till 
de förtroendevalda" att göra. Min fråga var specifikt om ovanstående uppräknade dokument, och 
att de ska komma alla medlemmar till del.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse i god tid inför varje stämma på HSB Malmös webbplats i 
fortsättningen tydligt lägger ut samtliga stämmohandlingar, bl.a.; 

�❍     Kallelse
�❍     Följebrev
�❍     Dagordning
�❍     Motioner
�❍     Redovisning av valberedningens arbete
�❍     Nomineringar till; 

■     HSB Malmös styrelse
■     Revisorer (3 personer)
■     Arne Axrups stipendiefond (5 personer)
■     HSB Riksförbunds riksstämma (5 personer)
■     Ev övriga

�❍     Presentation av nominerade
�❍     Komplett förteckning över inkomna nomineringar till valberedningen 
�❍     Ev. övriga tillhörande dokument som hör till stämman

 
 

2.  Dessa handlingar ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska 
vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år! 
 

3.  Ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar 
om att här nämnda handlingar alltid ska läggas ut senast två veckor före stämma. 
(Det måste skrivas in i stadgarna för att medlemmarna ska kunna garanteras att 
det verkligen kommer att bli så.) 

4.  HSB Malmö inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att 
HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös 
styrelse ger ett konkret och relevant svar utan förvillande och irrelevanta 
utsvävningar.
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MOTION #11. 

Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben

Bakgrund: 
Efter årsstämman 2007 och efterföljande klander av stämma och 
protokoll så kan vi bara kallt konstatera att stämmoprotokoll inte 
behöver ha mycket med verkligheten att göra och att de som väljs som 
justerare fullständigt struntar i sina uppgifter.  
 
Det verkar som om HSB Malmö i alla år levt på att någon aldrig 
efterfrågat att få se stämmoprotokollen.  
 
Det finns bara ett sätt att få ordning på detta, och det är att 
stämmoprotokollen läggs ut så att alla kan ta del av dessa. Då - och 
endast då - kommer vi förhoppningsvis att få lite mer korrekta 
protokoll.  
 
HSB Malmös styrelse har hävdat i sitt svar till domstolen på klandret av 
stämman att vad som står i stämmoprotokoll inte har någon betydelse. 
Det är bara att beklaga denna styrelses djupa okunskap, men det är 
faktiskt så att vad som står i protokollet är av mycket stor betydelse. 
Inte minst eftersom stämmans beslut förs in i stämmoprotokollet och 
de beslut som styrelsen sedan ska genomföra baseras enbart på det som står i protokollet 
(styrelsen struntar helt i allt annat).  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse. 

a.  Kan HSB Malmö lova att alla stämmoprotokoll i sin helhet (inkl. röstlängd) i fortsättningen 
kommer att läggas ut på HSB Malmös webbplats senast tre veckor efter genomförd 
stämma?

b.  Med minst 10 års historik?
c.  Utan spärrar för att kunna skriva ut dessa dokument?
d.  Så att de är sökbara, ligger kvar år efter år och är lätta att hitta i menyn?  

 
e.  De som vill ha en kopia av HSB Malmös protokoll i sin helhet ska få detta!  

 
f.  OBS!  

Den 9:e juni 2007 (men fortfarande daterat den 4/6) har följande text lagts till på HSB 
Malmös webbplats; 
" HSB Malmös styrelse har beslutat med hänsyn till den personliga integriteten att inte 
publicera röstlängden från föreningsstämman den 26 april på Internet.". 
 
Hur förklarar HSB Malmö att det skulle vara något problem med hänsyn till den personliga 
integriteten att lägga ut röstlängden? 
Är det för att det är pinsamt för de fullmäktige som inte tagit sitt ansvar och representerat 
sin brf på stämman, om föreningens medlemmar skulle få reda på detta? 
 

g.  Hur går detta resonemang från HSB Malmö ihop med HSB nya kod för föreningsstyrning 
och ETHOS, med öppenhet, insyn och demokrati?  
Har inte HSB Malmö för avsikt att följa koden och ETHOS? 
 

h.  Är det inte snarare ett stort demokratiproblem att medlemmarna inte enkelt och snabbt 
kan se om de som företräder dem fullgör sina skyldigheter för det arvode de får? 
 

i.  Kan inte HSB Malmös styrelse se fördelarna för hela verksamheten med att denna lista 
offentliggörs? Varför?



Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få 
relevant information". 
 
VD Lars Danielsson skriver också; 
"Styrelsen utses av medlemmarna och arbetar på deras uppdrag. Det får aldrig bli så att medlemmarna upplever sig 
som gisslan i sin egen bostadsrättsförening". 
Men är det bättre om medlemmarna känner sig som gisslan i HSB-organisationen? 
Utan information och utan svar på frågor från HSB Malmö så blir detta naturligtvis konsekvensen.  
 
Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen; 
"Demokratisk medlemskontroll". 
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från 
information ska det särskilt motiveras och dokumenteras". 
 
Se även HSB:s kod för föreningsstyrning; 
1.3.5 
"Protokoll från senaste ordinarie föreningsstämma och därefter hållen extra stämma skall 
återfinnas på föreningens hemsida. Röstlängden från stämman behöver inte redovisas". 
Har HSB Malmös styrelse och alla ombud/ersättare för HSB Riksförbund för avsikt att 
snarast försöka förändra denna katastrofalt usla del av HSBs kod för föreningsstyrning? 
 
Not. Endast 133 bostadsrättsföreningar fanns representerade på HSB Malmös första årsstämma 
2007. Dvs bara ungf. hälften av alla föreningar i Malmö!!!  
 

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska lägga ut alla justerade stämmoprotokoll i sin helhet - 
inkl. röstlängd - i fortsättningen på HSB Malmös webbplats senast tre veckor 
efter genomförd stämma. 
 

2.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att protokoll läggs ut med minst 10 års 
historik. 
 

3.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att protokoll läggs ut utan spärrar för att 
kunna skriva ut dessa dokument. 
 

4.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att protokoll läggs ut så att de är sökbara, 
ligger kvar år efter år och är lätta att hitta i menyn.

5.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att röstlängd från respektive stämma läggs ut i 
sin helhet (och jag kan bara innerligt hoppas att HSB Malmös styrelse inte ännu 
en gång förlöjligar sig själva genom att dra en historia om "personlig 
integritet"). 

6.  Det som står här i punkt 1-5 skrivs in i stadgarna! 

7.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att HSB Malmö - fram till att det genomförts - 
påverkar HSB Riksförbund att texten i § 1.3.5 i HSB:s kod för föreningsstyrning 
omedelbart ändras till "Röstlängden för stämman ska samtidigt redovisas". 
Processen hur detta fortlöper redovisas av HSB Malmös styrelse på HSB Malmös 
webbplats. 
 

8.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att HSB Malmö löpande ställer krav på HSB 
Riksförbund att omedelbart själva följa § 1.3.5 i det avseende att 
stämmoprotokoll ska läggas ut på webbplatsen. 



Processen hur detta fortlöper redovisas av HSB Malmös styrelse på HSB Malmös 
webbplats.

9.  HSB Malmö inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att 
HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös 
styrelse ger ett konkret och relevant svar utan förvillande och irrelevanta 
utsvävningar.

10.  HSB Malmös styrelse ska skriftligen besvara alla frågor i denna motion noggrant 
(ska göras redan i styrelsens svar på denna motion).
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MOTION #12. (Hör ihop med fg motion) 

Stämmoprotokoll till medlemmarna

Bakgrund: 
En medlem måste naturligtvis kunna få tillgång till stämmoprotokoll 
utan att behöva anpassa sig till HSB:s öppettider och utan att behöva 
ta sig till HSB (alltså även de som inte har tillgång till Internet... vilket i 
och för sig torde vara bara ett fåtal idag).  
 
Fråga till HSB Malmös styrelse: 
På vilka av följande sätt kan en medlem få ut HSB Malmös 
stämmoprotokoll i sin helhet (senaste såväl som tidigare års)? 

a.  Skriftlig kopia av HSB Malmö? 
b.  Får själv ta en skriftlig kopia? 
c.  HSB Malmö lägger ut dokumenten på sin webbplats, utskrivningsbart (som jag efter 

mycket möda till slut lyckades få HSB Malmö till att göra för protokollet till årsstämman 
2007, även om HSB Malmö bröt mot HSB:s kod för föreningsstyrning och spärrade detta 
dokument för utskrift)? 

d.  HSB Malmö skickar dokumenten via mail? 

OBS! 
Jag förutsätter att alla ovanstående nämnda sätt är möjliga beroende på den enskilde 
medlemmens önskemål, med tanke på ETHOS och HSB:s nya kod för föreningsstyrning, med 
öppenhet och insyn. 
 

●     Jag önskar också kopior av stämmoprotokollen för de två stämmor där beslutet togs att 
bara valberedningen har rätt att bestämma vilka som ska ingå i HSB Malmös styrelse 
(alternativt att de läggs ut på HSB Malmös webbplats).

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  De medlemmar som vill ha en skriftlig kopia av HSB Malmös protokoll i sin helhet 
ska få detta inom tre arbetsdagar från begäran! 
 

2.  Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #13. 

Vad gör HSB Malmö för demokratin?

Bakgrund: 
Det pratas mycket om bristen på demokrati inom 
bostadsrättsföreningar. Tyvärr sägs det inte så mycket om den 
omfattande brist på demokrati som råder inom HSB-organisationen. 
Men jag tror att ingen ärligt kan säga att detta inte är något problem. 
Självfallet är det ett problem. Ett ytterst stort sådant. Man skulle 
kunna uttrycka det som att HSB haltar sig fram på kryckor till dess att 
en mer demokratisk miljö införs inom HSB. Rent konkret så blir 
konsekvensen av den odemokratiska miljön inom HSB att det kostar 
medlemmarna stora summor pengar. Många ser HSB som en toppstyrd 
skyddad verkstad. Och det är inget positivt för varken HSB eller 
medlemmarna. 
 
Vi har läst både här och där att HSB Malmö arbetar för att HSB ska bli mer demokratiserat, men 
vi har inte sett eller hört ett ljud om vad som rent konkret görs eller uppnåtts. 
Att detta inte redovisats kan bara tolkas som att det är mycket snack, men lite 
verkstad. 
 
Fyra frågor till HSB Malmös styrelse: 

1.  Hur arbetar HSB Malmö idag - och hur har HSB Malmö arbetat - rent konkret med;  
a.  hur HSB vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera? 

 
b.  hur HSB vill att medlemmarna ska få relevant information? 

 
c.  hur HSB vill att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall 

stärkas? 
 

d.  hur HSB vill att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?  
 
Eftersom HSB Malmö under hela 2007 gått ut med informationen att HSB Malmö 
arbetar med just detta så måste detta arbete inte bara vara planerat hur det ska 
utföras, utan det måste också redan ha gjorts en hel del.  
 

2.  Hur kommer HSB Malmö att arbeta i framtiden rent konkret med ovanstående frågor? 
 

3.  Exakt vad har HSB Malmö (alltså inte HSB Riksförbund!) presterat så här långt? 
 

4.  Vad har resultatet av HSB Malmös arbete blivit? 
Vilka mål/delmål har uppnåtts av HSB Malmö? 
Svar önskas som inte inbegriper HSB Riksförbunds genomusla kod för 
föreningsstyrning eller resultatet från stadgegruppen som tillsattes med 
anledning av mina motioner. Det är alla övriga ev. åtgärder av specifikt HSB Malmö 
som är av intresse.

Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för hur vi vill att styrelsen i 
bostadsrättsföreningarna ska fungera". 
Men kanske HSB Malmö först borde resonera fram riktlinjer för hur styrelsen inom HSB Malmö ska fungera? Alltid 
bäst att sopa rent framför egen dörr först!  
 
Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor: 



"HSB Malmö bedriver såväl utbildnings- som upplysningsverksamhet i akt och mening att stärka 
medlemskap och styrelsearbete ute i bostadsrättsföreningarna. Däremot har HSB Malmö ingen 
möjlighet att "tvinga" någon till att agera eller hantera frågor på visst sätt. Bostadsrättsföreningen 
är suverän i det avseendet."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar: 
Ytterst konstigt och undvikande svar. Svaret har inget med frågeställningarna att göra!  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse omedelbart (i det skriftliga svaret på denna motion, och 
sedan löpande på HSB Malmös webbplats) ska informera alla medlemmar i detalj 
hur HSB Malmö arbetar med och kommer att arbeta med; 

a.  hur HSB Malmö vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?
b.  hur HSB Malmö vill att medlemmarna ska få relevant information?
c.  hur HSB Malmö vill att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra 

synpunkter skall stärkas?
d.  hur HSB Malmö vill att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli 

mer demokratisk?
 
 

2.  HSB Malmös styrelse ska löpande (med start omedelbart) informera alla 
medlemmar om exakt vad HSB Malmö har presterat så här långt inom dessa 
områden, tillsammans med mål och delmål och uppnådda resultat. 
 

3.  Denna information ska läggas ut på HSB Malmös webbplats, utan spärrar för att 
kunna skrivas ut, och den ska vara lätt att hitta i menyn!
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MOTION #14. (hör ihop med motion #13) 

Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Malmö + Information

Bakgrund: 
Med öppenhet inom organisationen så försvinner mer eller mindre alla 
problem! Som det är idag, där i princip allting är hemligt för 
medlemmarna och där informationen till medlemmarna är minimal så 
vet naturligtvis såväl tjänstemän på HSB som förtroendevalda att de 
inte behöver prestera något, för det är ändå ingen som kan upptäcka 
om de är t.ex. oengagerade.  
 
Trots rekommendationer från den paradoxalt nog mest 
insynsskyddade delen av HSB, dvs HSB Riksförbund, om att 
föreningarna ska vara öppna och redovisa allt som går att redovisa, så 
har HSB Malmös styrelse valt att inte följa dessa rekommendationer. 
De lär heller inte göra detta förrän det lagts in krav i stadgar om detta (om ens då).  
 
Med den ej existerande öppenheten som finns inom HSB Malmö så vet såväl styrelse som övriga 
förtroendevalda och tjänstemän att de kan missköta sitt uppdrag, för det kommer ändå aldrig att 
se dagens ljus.  
 
Det är detta som är kärnproblemet inom HSB Malmö, och det måste till drastiska förändringar!  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse:  
 
DAGENS SITUATION (enbart!): 

1.  Är HSB Malmös styrelse införstådd med ovanstående och att detta är medlemmarnas 
uppfattning om HSB Malmö (vilket bekräftats av media)? 
 

2.  Om HSB Malmös styrelse anser att det finns öppenhet inom HSB Malmö, på vilka sätt 
skulle då detta rent konkret finnas (jag kan skriva A4-sida efter A4-sida med exempel på 
en skrämmande brist på öppenhet)?  
 
Svar önskas alltså inte med vad som ev. är planerat, utan min fråga avser dagens 
situation inom HSB Malmö. Ett ärligt och uppriktigt svar önskas. 
 

3.  Om HSB Malmös styrelse anser att det finns insyn för medlemmarna i HSB Malmös 
verksamhet och i styrelsens arbete, på vilka sätt menar då HSB Malmös styrelse att detta 
skulle finnas (även här skulle jag kunna skriva spaltmeter med exempel på den totala 
avsaknaden av insyn för medlemmarna i verksamheten)?  
 
Svar önskas alltså inte med vad som ev. skulle kunna vara planerat (vilket vi inte vet 
något om), utan mina frågor ovan avser dagens situation inom HSB Malmö 
(framtidsfrågorna kommer i stället i punkt 4-7 här nedan). 
Svar önskas också utan termer i stil med "demokrati" och "parlamentarisk uppbyggnad" 
samt utan att HSB skyller ifrån sig och lägger allt ansvar på brf-styrelserna. Det är i stället 
konkreta/verkliga/sanna exempel på insyn för medlemmarna som efterfrågas.

I MORGON: 

4.  Har HSB Malmös styrelse för avsikt att visa demokrati, öppenhet och insyn (i enlighet med 
bl.a. ETHOS/HSB:s föreningskod)?

5.  Hur/när kommer HSB Malmös styrelse att informera medlemmarna om denna avsikt?
6.  På vilka sätt - rent konkret - kommer HSB Malmös styrelse mer konkret att visa (i skrift 

och i agerande) sin avsikt att införa demokrati, öppenhet och insyn, och när? 



 
7.  På vilka sätt kommer HSB Malmös styrelse att förbättra informationen till medlemmarna 

(alltså inte till styrelserna), och när?

Svaren på ovanstående frågor är helt avgörande för HSB Malmös framtid. HSB Malmö 
har nämligen aldrig erkänt den brist på demokrati, insyn, öppenhet och information 
som alla vi andra är mer än väl medvetna om. Utan en styrelse som ens är medveten 
om problemen kommer naturligtvis HSB Malmö heller aldrig att börja ta steg i rätt 
riktning. Om det så bara är små baby-steg, så är det i alla fall bättre än inget.  
 
Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening". 
Men om demokrati inte ens råder inom HSB-organisationen, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer 
demokratiska än vad HSB själv är?  
 
Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor: 

"Sedan årsskiftet ger HSB-rörelse ut en egen tidning. I denna återfinns artiklar som talar till våra 
värderingar. Det gäller även de sidor som vi producerar med HSB Malmö innehåll 
tillsammans med en utbyggnad av vår hemsida är det ett exempel på hur vår kommunikations 
plattform förbättras mot medlemmarna."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar: 
Luddigt svar på en av 4-5 delfrågor. Och svaret på mina frågor var?  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn i enlighet med bl.a. 
ETHOS/HSB:s föreningskod, men även på andra ej här dokumenterade sätt. 
 

2.  HSB Malmös styrelse ska ge ett otvetydigt svar (i svaret på denna motion) på om 
styrelsen har för avsikt att fullt ut visa demokrati, öppenhet och insyn, samt om 
styrelsen har för avsikt att avsevärt förbättra informationen till medlemmarna. 
 

3.  Det fastställs snarast (inom 6 månader) i HSB Malmös stadgar att HSB Malmös 
styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn, samt på bästa möjliga sätt ge 
löpande information till alla medlemmar (med konsekvenser för styrelsen om de 
inte följer detta). 
 

4.  HSB Malmös styrelse ska omedelbart (i styrelsens svar på denna motion och 
löpande på HSB Malmös webbplats) redogöra för alla medlemmar hur styrelsen 
tänkt sig att detta ska gå till rent konkret. 
Dvs med vilka konkreta förändringar som kommer att göras så att HSB Malmö 
agerar demokratiskt samt visar öppenhet och insyn i skrift såväl som i agerande. 
 

5.  HSB Malmös styrelse ska omedelbart (i svaret på denna motion och löpande på 
HSB Malmös webbplats) redogöra konkret för på vilka sätt HSB Malmö kommer 
att förbättra informationen till medlemmarna (alltså inte till styrelserna). 

6.  HSB Malmö inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att 
HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös 
styrelse ger ett konkret och relevant svar utan förvillande och irrelevanta 
utsvävningar.
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MOTION #15. (hör i hop med motion #13 och #14) 

Tillsättande av demokrati- och insynsråd

Bakgrund: 
Då jag inte hört några konkreta förslag från HSB Malmös styrelse på 
hur HSB Malmö ska arbeta för att demokrati ska införas inom HSB-
organisationen så vill jag här komma med några förslag.  
 
FÖRSLAG 1: 
Jag föreslår att HSB Malmö ska tillsätta en projektgrupp som arbetar 
med demokratifrågor.  
 
Jag ställer upp här, och jag kan t.o.m. åta mig att leda denna 
projektgrupp.  
 
Ledamöter till detta demokratiråd ska företrädesvis bestå av 
engagerade medlemmar, med tydligt intresse för området, som inte 
väljs med utgångspunkt från i första hand fullmäktigeledamöter. Det 
ska i stället bestå av medlemmar inom HSB Malmö där en majoritet, ej 
innehar en förtroendepost i någon förening, som väljs med 
utgångspunkt från kvalifikationer, kompetens och engagemang.  
 
Vad ska demokrati- och insynsrådet syssla med? 
Sammanfattningsvis med alla frågor som berör demokrati inom HSB Malmö och inom HSB 
Malmös bostadsrättsföreningar.  
 
Demokratirådet ska arbeta under hela året och ta in tips och förslag från medlemmarna. 
Demokratirådet bereder förslag på förbättringar för behandling av styrelse och HSB Malmö.  
 
HSB Malmös styrelse ansvarar för att demokratirådets existens inte bara blir känd inom hela 
HSB utan dessutom att medlemmarna löpande påminns om detta råds existens.  
 
Demokratirådet ska ha en egen informationskanal till HSB Malmös medlemmar (t.ex. på HSB 
Malmös webbplats), med tillhörande forum. De som ingår i demokratirådet arvoderas enligt en 
på stämma fastställd nivå, och ska ges de resurser som behövs för att rådet ska kunna arbeta 
på ett effektivt sätt.  
 
FÖRSLAG 2: 
HSB Malmö går skriftligen ut till alla föreningars medlemmar med en förfrågan om vilka som vill 
ingå i demokratirådet.  
Detta görs tillsammans med en allmän rekommendation om att alla brf-styrelser ska se till så att 
alla medlemmar kan ta del av stämmoprotokollen i brf:en på ett enkelt (och kostnadsfritt) sätt 
(webb, direktutskick, eller både och).  
 
Fråga till HSB Malmös styrelse; 

●     Hur ställer sig HSB Malmö till ovanstående två förslag och efter att styrelsen noga 
funderat på detta, vilka tillägg har styrelsen att föreslå för detta demokrati- och insynsråd 
(dvs vilket regelverk vill styrelsen rent konkret ha här)?

Det är min förhoppning att HSB Malmös styrelse inte besvarar denna fråga med något allmänt 
och intetsägande som att styrelsen ska se över detta och fundera på eller "beakta" saken. Jag 
önskar ett konkret svar, med styrelsens konkreta synpunkter. Dvs styrelsen tar fram att 
beslutsunderlag som är tillräckligt för att fullmäktigeledamöterna ska kunna fatta ett beslut på 
årsstämman 2008, utan att någon vidare utredning ska behöva tillsättas först. 
 



Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening". 
Men om demokrati inte ens råder inom HSB-organisationen, hur ska HSB då kunna begära att brf:arna ska vara mer 
demokratiska än vad HSB-organisationen är?  
 
VD Lars Danielsson skriver också; 
"Demokrati och att makten utgår från medlemmarna - det vill säga ägarna - i bostadsrättsföreningarna skall vara en 
självklarhet i vår organisation". 
Det låter bra, men det är hög tid för HSB att visa i handling att man står för vad man säger, inte minst genom att 
HSB besvarar frågor samt lyssnar på och tar åt sig av den kritik som riktas mot HSB!  
 
Citat: 

"Att tillåta åsiktsskillnader räcker inte. 
Vi måste kräva dem." (Robert F. Kennedy)

 
INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att: 

1.  Stämman (INTE HSB Malmös styrelse) tillsätter en projektgrupp som arbetar 
med demokratifrågor (vilket innebär att HSB Malmös styrelse måste gå ut med 
en allmän förfrågan till alla medlemmar om detta i god tid före årsstämman 
2008). 
 

2.  Demokratirådet ska syssla med alla frågor som berör demokrati inom HSB Malmö 
och inom HSB Malmös bostadsrättsföreningar. 
 

3.  Demokratirådet ska arbeta under hela året och ta in tips och förslag från 
medlemmarna. Demokratirådet bereder förslag på förbättringar för behandling 
och redovisning (till alla medlemmar) av HSB Malmös styrelse/HSB Malmö. 
 

4.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att demokratirådet har en egen 
informationskanal till HSB Malmös medlemmar (på HSB Malmös webbplats), med 
tillhörande forum. 
 

5.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att demokratirådets existens inte bara blir 
känd inom hela HSB-organisationen utan dessutom att medlemmarna löpande 
påminns om detta råds existens. 
 

6.  Jag själv ingår i denna projektgrupp. 
 

7.  Projektgruppen ska bestå av engagerade medlemmar, med kompetens och 
tydligt intresse för området, som inte väljs med utgångspunkt från i första hand 
fullmäktigeledamöter. Den ska i stället bestå av medlemmar inom HSB Malmö 
där en majoritet ej innehar någon förtroendepost i någon förening, utan som i 
stället väljs med utgångspunkt från kvalifikationer, kompetens, intresse och 
engagemang. 
 

8.  De som ingår i demokratirådet arvoderas enligt en på stämma fastställd nivå, 
och ska ges de resurser som behövs för att rådet ska kunna arbeta på ett 
effektivt sätt.

●     Alternativt förslag om tillsättning av medlemmar i detta demokratiråd (om HSB 
Malmös styrelse valt att inte förbereda detta före årsstämman 2008): 

1.  HSB Malmö går skriftligen ut till alla föreningars medlemmar med en 



välformulerad och särskilt motiverande förfrågan om vilka som vill ingå i 
demokratirådet. 
 

2.  Detta görs tillsammans med en allmän rekommendation om att alla brf-
styrelser ska se till så att alla medlemmar kan ta del av stämmoprotokollen 
- men även styrelseprotokollen - i brf:en på ett enkelt (och kostnadsfritt) 
sätt (webb, direktutskick eller båda). 
 

3.  På en snart därefter av styrelsen påkallad extrastämma tillsätter stämman 
de som ska ingå i demokratirådet. 
 

4.  Ett tilläggsförslag är att valberedningen ges i uppdrag att samordna 
arbetet med att få deltagare till demokratirådet.
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Motioner till HSB Malmö, 2008-01-11

16.  Forum för medlemmarna
17.  Forum för valberedarna (obesvarad)
18.  HSB Malmös styrelseforum (obesvarad)
19.  Ombud/biträde i valfri HSB-brf (obesvarad)
20.  Utökning av medlemmarnas rättigheter (obesvarad)
21.  Stadgeändring valberedning 

- Ändring av § 21 i HSB Malmös stadgar
22.  Information till medlemmarna (obesvarad)
23.  Organisationsschema för HSB
24.  Info om när styrelsen har sina styrelsemöten (obesvarad)
25.  HSB Malmös information om medlems rätt att motionera (obesvarad)
26.  Bekräftelse från HSB på mottagande av motioner och övriga skrivelser (obesvarad)
27.  Motioner diskuteras med motionärerna (obesvarad)
28.  Medlem ska ha rätt att försvara motion (obesvarad)
29.  Mera makt till medlemmarna - utbildning (obesvarad)
30.  Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning! (obesvarad)
31.  Förklaring av styrelseförsäkring (obesvarad)
32.  Korrekta register över förtroendevalda, etc
33.  Återinsätt medlemsrådgivaren + Skriftliga svar

MOTION #16. 

Forum för medlemmarna

Bakgrund: 
Att medlemmarna ska ha ett gemensamt forum torde vara en 
självklarhet i en demokratisk organisation. Så är det emellertid inte 
inom HSB Malmö. Det fanns ett dylikt forum en gång. Men när det 
riktades kritik mot styrelsen stängdes detta forum snabbt ner. 
 
Dessutom är det säkert något som skulle vara mer värdefullt än det 
mesta annat med ett forum där även HSB Malmö svarar på 
medlemmarnas frågor. 
Det skulle kunna bli en riktig succé om det görs på rätt sätt. En kombination av forum, 
informationskanal, förslagslåda och engagemanghöjande åtgärd. 
 
Frågor till HSB Malmös styrelse: 

a.  När kommer HSB Malmö att öppna upp forumet (för medlemmarna) som stängdes ner för 
några år sedan på HSB Malmös webbplats, dvs när får HSB Malmös medlemmar ett forum 
att fritt diskutera i (som inte stängs ner av HSB Malmös styrelse om de med "avvikande" 
åsikt yttrar sig)? 
 

b.  Jag önskar att HSB Malmös styrelse ska se till att föreningens webbplats innehåller ett 
forum som är öppet för alla medlemmar (där alla åsikter tillåts så länge de följer lagar och 
ej är kränkande). Forum får ej stängas ner med som skäl av ev. missbruk. 
Vad har HSB Malmös styrelse att invända mot detta? 
 



c.  Vad är anledningen till att detta forum inte öppnats upp för flera år sedan? 
 

d.  Vad tror HSB Malmös styrelse skälet är till att det i princip inte finns någon brf inom HSB 
Malmö med ett aktivt forum?

Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.". 
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill 
låta medlemmarna komma till tals på något sätt, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska 
än HSB-organisationen? 
 
Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor: 

"Dessa båda frågor, a och b, hänger samman med de förbättringar vi gör med vår hemsida och att 
organisationen har personella resurser att administrera detsamma."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar: 
Vilken fråga var detta svar på? Mina frågor hänger inte ett dugg ihop med de förbättringar av 
HSB Malmös webbplats som HSB Malmö refererat till under snart ett år, utan att det har hänt ett 
dugg. 
Ett extremt undvikande svar (som alltid) = inget svar ! 

●     Det krävs endast minimalt med personella resurser för administrera ett forum. Det är 
bara ett löjligt svepskäl för att inte ge medlemmarna en chans att i demokratisk ordning 
göra sig hörda. HSB Malmö får bara se till att det finns vad som behövs för att 
administrera forumet, så är det inte mer med det.

●     Standardsvaret på frågor om att HSB Malmös webbplats är under utveckling blir bara 
löjligare för varje gång.

Not. 
HSB lägger 3 miljoner kronor (via designbyrån Oktavilla) under 2007 på att förbättra sin 
webbplats. Vad som går att uttolka från media så rör det sig bara om HSB Stockholms (eller 
HSB Riksförbunds?) webbplats. 
"Oktavillas jobb blir nu att göra om designen på webben samt att koppla ihop den med HSB:s 
nya verktyg som just nu håller på att tas fram" (Ann Panzar, projektledare på HSB). 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att: 

1.  HSB Malmös styrelse ska omedelbart (senast en vecka efter årsstämman, om det 
inte är gjort innan dess) öppna upp forumet för medlemmarna. 
 

2.  HSB Malmös styrelse ska se till att föreningens webbplats alltid innehåller ett 
forum som är öppet för alla medlemmar, där alla åsikter tillåts så länge de följer 
lagar och ej är kränkande personangrepp på enskilda medlemmar. 
 

3.  Forum får ej stängas ner med som skäl av ev. "missbruk". 
 

4.  HSB Malmös styrelse ska arbeta för att det blir ett aktivt forum - genom konstant 
information om detta forum till medlemmarna och genom att HSB Malmö svarar 
på frågor från medlemmarna i detta forum -, och löpande på HSB Malmös 
webbplats redovisar hur processen med detta fortlöper.

5.  HSB Malmös styrelse i sitt svar på denna motion ska inte blanda in irrelevanta 
punkter som "personella resurser" som svepskäl för att inte öppna upp detta 
forum (även om vi alla vet att HSB Malmös styrelse är livrädd för att ge 

http://www.resume.se/(RoxenUserID=885ad59cdf4c2c52e320e8a1e2f76a26)/nyheter/2007/10/16/hsb-valjer-oktavilla/index.xml


medlemmarna möjligheter att uttrycka sina synpunkter).

Jag vet att forum saknas även i nästan alla av HSB Malmös brf:ar, men jag hoppas innerligt att 
fullmäktigeledamöterna inte pga detta avstyrker denna enligt mig synnerligen utmärkta motion! 
 
HSB Malmö kommer aldrig självmant ge medlemmarna en möjlighet att diskutera och få 
information via forum, så här krävs det att fullmäktigeledamöterna ställer kravet på HSB Malmös 
styrelse att det bara är att öppna upp ett forum.  
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MOTION #17. 

Forum för valberedarna

Bakgrund: 
Alla forum som öppnats upp av HSB Malmös styrelse har snabbt 
stängts ner igen så fort någon liten kritisk röst gjort sig hörd, 
men ett forum som aldrig ens öppnats upp är för valberedarna. 
Jag har begärt detta, men inte lyckats få något vettigt/konkret svar. 
Mest bara den ständigt återupprepade frasen om att HSB Malmös 
webbplats är under utveckling. 
Därför står tydligen hela verksamheten stilla innan detta arbete 
påbörjats (om detta någonsin görs). 
 
Frågor till HSB Malmös styrelse: 

1.  Varför har inte valberedarna fått ett forum på webben (styrelsenätet) att diskutera i? 
Trots flera påminnelser från mig under ett antal månader om denna fråga så har jag inte 
fått något konkret svar! 
 

2.  När kommer HSB Malmö att se till så att detta sker?

Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för hur vi vill att valberedningen ska fungera". 
Tycker HSB Malmö att HSB Malmö underlättar för valberedningarna när HSB Malmö inte ens kan bistå med ett 
gemensamt forum för valberedarna? 
 

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Tydligen var detta en väldigt känslig fråga för HSB Malmös styrelse. 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Valberedarna ska omedelbart få ett forum på HSB Malmös webbplats att 
diskutera i.

2.  HSB Malmös styrelse ska aktivt verka på olika sätt för att samarbetet mellan alla 
HSB Malmös valberedare utökas avsevärt. 
 

3.  HSB Malmös styrelse ska redogöra på HSB Malmös webbplats hur denna process 
med att förbättra samarbetet fortlöper.

4.  HSB Malmös styrelse ska inte förhala denna fråga i onödan, mer än vad som 
redan gjorts, utan detta ska ske med omedelbar verkan.
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MOTION #18. 

HSB Malmös styrelseforum

Bakgrund: 
Även HSB Malmös styrelseforum stängdes ner av HSB Malmös styrelse. 
Lika lite som att "vanliga" medlemmar har rätt att vara kritiska inom 
HSB så får någon styrelseledamot uttala sig det minsta kritiskt om 
HSB-organisationen. 
 
Frågor till HSB Malmös styrelse: 

1.  Vad är skälet till att även HSB Malmös styrelseforum stängts ner 
(för länge sedan)? 
 

2.  Exakt när kommer detta forum att öppnas upp igen?

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Forumfrågor är helt uppenbart mycket känsliga frågor för HSB Malmös styrelse. 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

●     HSB Malmös styrelseforum ska öppnas upp igen med omedelbar verkan!

●     HSB Malmös styrelse ska arbeta för att styrelseforumet blir ett aktivt forum och 
resultatet av styrelsens arbete redovisas för alla på HSB Malmös webbplats.

●     Det ligger inom HSB Malmös styrelses ansvarsområde att arbeta för aktiva forum 
inom HSB Malmö. 
 

●     Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att det ingår i HSB 
Malmös styrelses uppgifter att löpande arbeta för att forum inom HSB Malmö är 
aktiva.
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MOTION #19. 

Ombud/biträde i valfri HSB-brf

Bakgrund: 
HSB Malmö, precis som HSB Riksförbund och nästan alla HSB 
regionföreningar (jag har ställt frågan till alla HSB-föreningar i Sverige 
och fått svar från i princip alla föreningar), tolkar HSB:s normalstadgar 
som att en medlem bara får agera ombud/biträde i sin egen förening. 
Detta är en så otroligt infam tolkning att det är svårt att förstå att 
någon ens vågar dra ett löjes skimmer över sig själv och 
organisationen med ett så genomdumt påstående. 
 
Vem som helst med det minsta sunt förnuft begriper naturligtvis att 
det inte är särskilt stor vits med att agera biträde i sin egen förening. 
Det behövs självfallet ingen fullmakt för att få närvara på stämman i sin egen förening! 
HSB Riksförbunds ordförande Kent-Olof Stigh säger till mig att HSB inte vill att en medlem ska 
ha möjlighet att t.ex. ta med sig en advokat på en stämma, men det är ju bara ett synnerligen 
dumt och odemokratiskt argument. Eller hur? 
 
Frågor till HSB Malmös styrelse: 

1.  Hur försvarar HSB att en styrelse helt fritt (utan något som helst stöd i varken lag eller 
stadgar för detta) får ta med sig vem som helst, t.ex. advokater, så som t.ex. styrelsen i 
min förening gjort, medan medlemmarna ska sakna denna rättighet? 
 

2.  Varför denna gravt allvarliga särbehandling av medlemmar? 
 

3.  Tycker HSB Malmös styrelse att det, med HSB:s märkliga definitioner och tolkningar av 
stadgar, är bra att medlemmarna i detta avseende är helt rättslösa? 
 

4.  Tycker HSB Malmös styrelse att denna av HSB egenmäktigt satta begränsning av 
medlemmarnas rättigheter är demokratisk?

Se denna sida för vad som eg. gäller idag; http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm.  
Som alla kan se på ovanstående webbsida så har HSB fullt medvetet tagit fram normalstadgar 
som ska göra att HSB kan göra fria och olika tolkningar för varje situation som uppstår, 
beroende på vilket som passar HSB bäst för varje tillfälle. 
 
Frågor till HSB Malmös styrelse: 

a.  Ser HSB Malmös styrelse något hinder för att en medlem i en HSB-brf deltar som ombud/
biträde i en annan HSB-brf, alltså helt bortsett från vad stadgar säger eller inte säger? 
 

b.  I så fall exakt vad? 
 

c.  Har HSB Malmös styrelse för avsikt att verka för att snarast se till så att det skrivs in i 
stadgarna (såväl brf-stadgarna som HSB-föreningens stadgar) att en HSB-medlem i en brf 
kan agera ombud/biträde i vilken HSB-brf som helst (oavsett region naturligtvis, men i 
första hand inom samma region)? 
 

d.  Om HSB Malmö vill verka för demokrati, öppenhet och insyn samt följa värderingarna i 
ETHOS samt HSB:s nya kod för föreningsstyrning så måste det väl vara viktigt för HSB 
Malmös styrelse att se till så att HSB-medlemmar kan agera ombud och biträden i andra 
HSB-föreningar än sin egen? Tycker inte HSB Malmös styrelse så?

http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm


När HSB Malmös chefsjurist Stellan Håkansson med uppenbart nöjd min lyckas lura 
medlemmarna i en Malmö-brf att stadgarna säger att man bara får vara biträde i sin egen 
förening (vilket bevisligen stadgarna inte alls säger!) så är det inte utan att man undrar om HSB 
lever i tron att medlemmarna är till för HSB i stället för tvärtom. 
HSB lyckades den gången (som brukligt är) att sänka demokratin och inskränka enskilda 
medlemmars rättigheter. HSB fick stämman att tro att reglerna är så odemokratiska att HSB 
hade rätt att förvisa biträdet (mig) i denna förening. Men nu är det hög tid att visa HSB Malmö 
vem som bestämmer. Det är inte HSB Malmö, utan det måste i stället vara sunt tänkande 
medlemmar som inte accepterar att HSB kränker enkilda medlemmarnas rättigheter! 
 
Not. 
Börje Nilsson ("Medlem och information") på HSB Malmö skriver; 
"Det bjuds i denna tid också stunder till eftertanke då vardagen kanske inte rusar iväg lika hektiskt. När man läser 
det som skrivits i Sydsvenskan artiklar behöver man kanske fundera över om det finns saker att utveckla för att 
HSB skall uppfattas som den trygga, demokratiska organisation vi är". 
 
Hög tid för HSB Malmö att visa att HSB Malmö står för vad de säger! 
 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.". 
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill 
låta medlemmarna komma till tals (där t.ex. diskussion i forum inte tillåts), hur ska HSB kunna begära att brf:arna 
ska vara mer demokratiska än vad HSB-organisationen är? 
 
Fråga till HSB Malmös styrelse: 
Tycker inte HSB Malmös styrelse att HSB Malmö borde föregå med gott exempel? 

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det klargörs och fastställs en gång för alla på stämman att en HSB-medlem i en 
brf kan agera ombud/biträde i vilken HSB-brf som helst (t.o.m. oavsett region), 
och denna information läggs även ut på HSB Malmös webbplats. 
Detta måste självfallet protokollföras, precis som alla andra beslut.

2.  HSB Malmös styrelse ska aktivt verka för att brf:arna ändrar sina stadgar (även 
på förbundsnivå, normalstadgarna) så att det även helt klargörs i alla stadgar att 
ombud/biträde kan fungera i valfri HSB-brf. 
Hur arbetet fortlöper med detta redovisas löpande på HSB Malmös webbplats.

3.  HSB Malmös styrelse ska (i sitt skriftliga svar på denna motion) svara på alla 
frågor som ställts i denna motion.

OBS! 
HSB Malmös styrelse kommer här att försöka svara något undvikande i stil med att det 
är upp till varje brf att ändra sina stadgar, men det är inte vad denna motion handlar 
om. Det handlar om att HSB Malmös styrelse klargör sin inställning och aktivt påverkar 
brf:ar och styrelser att bli lite mer demokratiska.  
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MOTION #20. 

Utökning av medlemmarnas rättigheter

Bakgrund: 
Som medlem i en brf har man nästintill inga rättigheter. Det har 
bostadsorganisationerna sett till även genom de lagar som de varit 
med om att ta fram. En av de mest grundläggande demokratiska 
bitarna som saknas inom HSB är medlemmens uttalade rätt att ta med 
sig en juridiskt kunnig person (eller expert inom något speciellt 
område) till stämman som stöd för sina åsikter. 
 
Enlig lag och stadgar har styrelsen inte mer rätt att göra detta än vad 
den enskilda medlemmen har. Men styrelser har bara tagit sig denna 
rätt för att det inte finns medlemmar som kan regelverket, och som 
därför inte förstår att detta inte låter sig göras. 
 
Frågor till HSB Malmös styrelse: 

1.  Kommer HSB Malmös styrelse att verka för att det i demokratisk ordning ska bli möjligt 
för medlemmar att ta med sig juridiskt kunniga personer (experter) till sin brf:s stämma 
(precis som styrelser alltid kunnat göra, och har gjort), även om detta biträde inte är 
medlem i HSB? 
 

2.  Om ej, varför? 
 

3.  Är HSB Malmös styrelse medveten om att en styrelse har lika lite stöd i lagen att till en 
stämma ta med sig juridiskt kunniga personer eller experter som en "vanlig" medlem har?

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det klargörs och fastställs en gång för alla på stämman att en HSB-medlem i en 
brf ska kunna ta med sig en expert eller juridiskt kunnig person - som ej är 
medlem i HSB - på en stämma som biträde (precis som styrelser tagit sig 
friheten att göra under alla tidigare år), eller anlita en juridiskt kunnig person 
alternativt expert - som ej är HSB-medlem - att agera ombud på stämman. 
 

2.  Det klargörs på stämman av HSB Malmös styrelse att om en medlem inte har rätt 
att ta med sig en juridiskt kunnig eller expert inom ett visst område på stämman 
så har styrelsen heller inte denna rätt, enligt hur regelverket ser ut idag. 
Tydlig information om detta läggs även snarast ut på HSB Malmös webbplats.

3.  Det klargörs på stämman av HSB Malmös styrelse att alla brf:ar omedelbart 
måste ändra sina stadgar så att det fastställs även i brf-stadgarna att såväl 
styrelser som medlemmar får ta med sig juridiskt kunniga personer eller 
experter på stämman. 
Tydlig information om detta läggs även snarast ut på HSB Malmös webbplats.

4.  HSB Malmös styrelse ska omedelbart och aktivt löpande verka för att det i 
demokratisk ordning förs in i alla brf-stadgar att det är fullt tillåtet för 
medlemmar att ta med sig juridiskt kunniga personer/experter till sin brf:s 
stämma, även om detta biträde inte är medlem i HSB. Detta görs bl.a. genom 
frekvent information från HSB Malmö till inte bara styrelser utan även till 



enskilda medlemmar om att stadgarna måste justeras på denna punkt.

5.  HSB Malmös styrelse ska avhålla sig från att ge standardsvaret på frågor av 
denna typ att "detta är en sak för de enskilda bostadsrättsföreningarna". Dylika 
svar saknar relevans.

6.  Det ska omedelbart föras in i HSB Malmös stadgar att fullmäktigeledamöter har 
rätt att ta med sig "utomstående" till fullmäktigesammanträdet, som juridiskt 
kunnig, alternativt expert i form av biträde.

HSB Malmös styrelse kan här inte svara något undvikande i stil med att det är upp till varje brf 
att ändra sina stadgar eftersom det inte är vad denna motion handlar om. Det handlar om att 
HSB Malmös styrelse klargör sin inställning och aktivt påverkar brf:ar och styrelser att bli lite 
mer demokratiska. 
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MOTION #21. 

Stadgeändring valberedning 
Ändring av § 21 i HSB Malmös stadgar

Denna motion ersätter min motion #4 till den inställda 
extrastämman 2007-10-11. 
 
Nedanstående text måste tas bort från HSB Malmös stadgar i § 21 
("Valberedningen"); 
"Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag, utöver de 
som tidigare lämnats in till valberedningen, inte tas upp". 
och ersättas med; 
"Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag tas upp 
från medlemmar, utöver de som tidigare lämnats in till 
valberedningen." 
 
BAKGRUND: 
HSB Malmö har en paragraf i sina stagar som strider mot hur det annars fungerar i alla andra 
föreningar!!! 
Man får inte på fullmäktigesammanträdet tillfoga namn, utan HSB Malmö tvingar alla till att gå 
via den utnämnda valberedningen! 
Efter att ha gått igenom andra HSB-regioners stadgar så tycks det bara vara HSB Malmö som 
infört denna skrämmande demokratihämmande paragraf!!! 
 
IDAG: Valberedningen väljer styrelse! 
Som det fungerar idag är det inte medlemmarna som väljer styrelse, det är inte ens fullmäktige 
som väljer vilka som ska ingå i styrelsen, utan det är en liten odemokratisk valberedningsgrupp 
som (till synes i samarbete med den aktuella styrelsen) väljer ut vilka som ska tillåtas att 
"väljas" på årsstämman av fullmäktige. 
Valberedningen plockar alltså ut 7 personer som fullmäktigeledamöterna får välja, i ett spel för 
galleriet att det förekommit ett val i demokratisk ordning. 
Fullständigt odemokratiskt! 
 
Konsekvenserna av nuvarande demokratibegränsning i stadgarna blir också att endast 
valberedningen kan bestämma vem som ska ingå i valberedningen och endast valberedningen 
kan avsätta valberedningen. 
 
Som det borde fungera! 
I en demokratisk organisation tar i stället valberedningen fram tillräckligt många alternativ för 
att det ska finnas något att välja mellan. Alternativa valberedningar tillåts, såväl som alternativa 
förslag direkt på årsstämman från enskilda medlemmar. 
 
Nu vill man gärna tro att mycket värre än så här kan det väl aldrig bli. Fel !!! 
Det toppas av att HSB Malmö och fullmäktige tagit sig rätten att besluta om att enskilda 
medlemmar ej har rätt att föreslå någon till en förtroendepost inom HSB Malmö. 
Till och med brf:arnas valberedningar diskrimineras ordentligt. 
Så här står det i valberedningspolicyn; 
"Nomineringsrätt 
Nomineringsförfarandet 
Bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens 
fullmäktigeledamöter äger rätt att nominera kandidater till val i den parlamentariska 
organisationen. 
Nomineringar som sker av bostadsrättsföreningarnas valberedningar skall dock ske via 
bostadsrättsföreningarnas styrelser". 
 
Den som satt ihop ovanstående formulering kan inte ha varit riktigt nykter, men man undrar 

http://www.hsb.se/content/1/c6/07/76/10/Valberedningspolicy%202001-09-18.pdf


över stämmans tillstånd som kan acceptera något så här helt vansinnigt! 
 
HSB är ofta mycket glad över att nämna ordet "parlamentariska" så ofta som möjligt. Men jag 
undrar hur många som egentligen vet vad ordet betyder. För som inte känner till detta så 
innebär det att det "folket" har inflytande över de som bestämmer... precis som i HSB ... eller? 
 
Frågor till HSB Malmös styrelse: 

1.  Hur har HSB Malmö lyckats få fullmäktige att införa denna unika och extremt 
demokratihämmande begränsning, och när har detta skett? 
 

2.  Kommer HSB Malmö att verka för - i enlighet med HSB:s nya kod för föreningsstyrning 
och ETHOS - att ovanstående stadgeparagraf snarast tas bort (senast före nästa 
årsstämma)? 
 

3.  Kommer HSB Malmös styrelse att kalla till två extrastämmor snarast möjligt 
(måste göras i god tid före årsstämman 2008) för att plocka bort tillägget i HSB 
Malmös stadgar som säger att val endast kan ske genom valberedningen?

Valberedningen lyckades få de frånvarande (i tankarna) fullmäktigeledamöterna till att dubblera 
valberedningens redan höga arvode på den första årsstämman 2007, under förespeglingen att 
valberedningen kanske skulle börja prestera något för sitt arvode, men det innebar, som vi nu 
kunnat konstatera, tyvärr inte att valen skulle bli mer demokratiska! 
 
Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Demokrati och att makten utgår från medlemmarna - det vill säga ägarna - i bostadsrättsföreningarna skall vara en 
självklarhet i vår organisation.". 
Men om HSB i övrigt inte är demokratisk, hur ska demokrati någonsin kunna införas i brf:arna, menar HSB? 
 
VD Lars Danielsson skriver också; 
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.". 
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill 
låta medlemmarna komma till tals, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än HSB-
organisationen? 
 
Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor/synpunkter: 

"Detta är något som återfinns i våra stadgar och baseras på en motion till fullmäktige från en av 
våra bostadsrättsföreningar."

Min kommentar till styrelsens korta och märkliga svar: 
Luddigt och ej relevant svar på endast en av 3 delfrågor, samt inga kommentar på de i övrigt 
extremt viktiga sybpunkterna här. 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Texten i § 21 i HSB Malmös stadgar ska omedelbart ersättas med texten; 
"Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag tas upp från 
medlemmar, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen.".

2.  HSB Malmös styrelse ska aktivt verka för - i enlighet med HSB:s nya kod för 
föreningsstyrning och ETHOS - att §21 i HSB Malmös stadgar, som säger att val 
endast kan ske genom valberedningen, omedelbart tas bort och att korrigeringar 
av stadgar görs enligt vad jag beskrivit i denna motion (under rubriken "Som det 
borde fungera!"), dvs valberedningen ska ta fram tillräckligt många alternativ så 
att det ska finnas något att välja mellan och alternativa valberedningar tillåts, 
såväl som alternativa förslag direkt på årsstämman från enskilda medlemmar.



3.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att valberedningspolicy snarast korrigeras och 
förbättras (bör rimligtvis göras i god tid före årsstämman 2008).

4.  HSB Malmös styrelse ska i sitt skriftliga svar på denna motion svara på samtliga 
frågor som ställts i denna motion.
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MOTION #22. 

Information till medlemmarna

Bakgrund: 
HSB har en del informationsmaterial för vad som gäller inom HSB och 
tips till medlemmar. Detta finns till försäljning trots att det är 
information som i högsta grad borde finnas gratis tillgängligt för alla 
medlemmar. 
 
Om HSB vill utge sig för att vara en demokratisk medlemsorganisation 
så ska HSB inte tjäna pengar på att medlemmarna får information om 
vad som gäller i en bostadsrättsförening eller vilka rättigheter och 
skyldigheter man har som medlem. 
Och informationen till medlemmarna ska inte begränsas genom att 
medlemmarna måste betala för att få dylik information! 
Som det är idag så har HSB ett antal informationsblad och dylikt som 
brf:arna kan beställa. 
 
Men varför hänger HSB inte med i utvecklingen och lägger ut all denna information på sin i 
övrigt nästan totalt informationslösa webbsajt (med en inom parantes sagt fullständigt 
oanvändbar sökfunktion)? 
 
I en kooperativ organisation som HSB så ska det inte bara vara vissa förunnat att få tillgång till 
information om vad som gäller inom organisationen. Detta är synnerligen odemokratiskt! 
 
För de brf:ar eller medlemmar som fortfarande vill beställa skriftligt material i pappersform så 
finns det naturligtvis inget hinder för detta, bara för att det också finns på Internet. 
 
FÖRSLAG 1: 
Jag föreslår att HSB Malmö lägger ut all skriftlig information på sin webbplats som HSB tagit 
fram för medlemmar, styrelser och alla andra kategorier i en bostadsrättsförening. 
T.ex.; 

●     Hur går det för vår bostadsrättsförening? En översikt om hur du läser årsredovisningen 
(9,50:- + moms & frakt)

●     Vem ska underhålla bostadsrätten? (8,00:- + moms & frakt)
●     Vem äger bostadsrätten? Om lagar och förordningar (9,50:- + moms & frakt)
●     Välkommen som medlem i HSB. Till dig som är nyinflyttad (9,50:- + moms & frakt)
●     Här ska vi trivas (9,50:- + moms & frakt)
●     Vi ska inte bara bo... Tips och råd som kan underlätta vårt boende 
●     "Människans bästa vän?" HSB informerar om husdjur och boende
●     Tolkning av HSB:s mönsterstadgar §14
●     Vem betalar vattenskadorna?
●     Och allt annat.

FÖRSLAG 2: 
Allt kursmaterial som HSB har läggs ut på HSB:s webbplats ("Bostadsrättsjuridik", etc). 
 
Fråga till HSB Malmö: 

●     Kommer HSB Malmö att följa mina förslag enligt ovan (i enlighet med HSB:s nya kod för 
föreningsstyrning och ETHOS), eller vad har HSB Malmö att opponera mot dessa?

Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 



"Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man har inflytande över sitt boende". 
Men medlemmarna behöver inte bara inflytande i sin brf utan även i HSB. Utan information från HSB så begränsas 
emellertid medlemmarnas inflytande avsevärt bara genom detta. 
 
Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen; 
"Demokratisk medlemskontroll". 
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från 
information ska det särskilt motiveras och dokumenteras". 
 
Extrafrågor ej hörande till övriga frågor; 
Sedan undrar jag över det som lagts ut på HSB Malmös webbplats;  
"Bostadsrättsföreningen vill att HSB Malmös årsmöte den 26 april skall göras om då de anser att 
ett antal felaktigheter har begåtts, bland annat att stämman var öppen för andra än 
fullmäktigeledamöterna." 
 
1. Var står detta i klandret? 
Var och en som är läskunnig och som läser klandret kan direkt se att det inte finns någon 
möjlighet att ens kunna göra denna tolkning att Brf Misteln vill begränsa öppenheten. 
Det går helt enkelt inte att göra denna tolkning hur mycket man än anstränger sig för att vilja 
ha det till att detta skulle vara vad som sägs i klandret. 
2. Har HSB Malmö för avsikt att å det snaraste gå ut och tydligt dementera denna uppgift från 
er? 
3. Har ni frågat Brf. Misteln om det är detta Brf Misteln avser (för de som skrivit klandret vet väl 
bäst vad de klandrat, eller?), och har då Brf Misteln sagt att Brf Misteln vill begränsa 
öppenheten? 
Jag som har läst klandret (och dessutom är läskunnig) kan se att Brf Misteln tvärtom vill utöka 
öppenheten! 
4. Exakt vad finns det att förhandla om i Malmö Tingsrätt? 
b. Bör inte HSB Malmö gå ut till medlemmarna och informera dem om vad HSB Malmö kan 
tänkas vilja förhandla om? 
 
Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågeställning: 

"Då det gäller den stämningsansökan som är inlämnad till Malmö Tingsrätt från bostadsrätts-
föreningen Misteln i Malmö vill jag inte genom svar föregripa tingsrättens agenda"

Min kommentar till styrelsens märkliga svar: 
Eh??? 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmö ska lägga ut allt skriftligt informationsmaterial på HSB Malmös 
webbplats som HSB tagit fram för medlemmar, styrelser och alla andra 
kategorier i en bostadsrättsförening. 
Exempel; 

�❍     Hur går det för vår bostadsrättsförening? En översikt om hur du läser 
årsredovisningen 

�❍     Vem ska underhålla bostadsrätten?
�❍     Vem äger bostadsrätten? Om lagar och förordningar
�❍     Välkommen som medlem i HSB. Till dig som är nyinflyttad
�❍     Här ska vi trivas
�❍     Vi ska inte bara bo... Tips och råd som kan underlätta vårt boende
�❍     "Människans bästa vän?" HSB informerar om husdjur och boende
�❍     Tolkning av HSB:s mönsterstadgar §14
�❍     Vem betalar vattenskadorna?

 
 

2.  Ett formulär byggs upp i samband med detta och läggs ut på HSB Malmös 



webbplats så att medlemmarna kan ge sina synpunkter och frågor på innehållet i 
dessa skrifter. 
 

3.  Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara 
sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

4.  Allt kursmaterial som HSB har läggs ut på HSB Malmös webbplats; 
- Introduktionskurs - för dig som är nybliven förtroendevald 
- Aktivt styrelsearbete, grundkurs för styrelser och styrelseledamöter 
- Att skriva protokoll 
- Ekonomisk grundkurs för icke-ekonomer 
- Ekonomiska rutiner och rapporter 
- Valberedningskurs 
- Studieorganisatörskurs 
- Medlemskommunikation 
- Stadgeenlig besiktning 
- Energi- och miljökurs 
- Aktivt styrelsearbete, grundkurs för styrelser och styrelseledamöter 
- Revisionskurs 
- Styrelsejuridik 
- Bostadsrättsjuridik 
- etc. 
 

5.  Ett formulär byggs upp i samband med detta och läggs ut på HSB Malmös 
webbplats så att medlemmarna kan ge sina synpunkter och frågor på innehållet i 
detta utbildningsmaterial. 
 

6.  Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara 
sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Medlem # 89093 - 2008-01-11 



MOTION #23. 

Organisationsschema för HSB

Bakgrund: 
Jag har noterat att det saknas ett organisationsschema för HSB Malmö såväl som för HSB-
organisationen i sin helhet (t.o.m. HSB Riksförbund saknar ett korrekt sådant). 
 
Trots att jag påminde HSB Riksförbund för ett år sedan om att deras organisationsschema redan 
då inte uppdaterats på två år så har inget hänt ens än idag. 

 
 
Så här svarade riksredaktör Helen Ala-Kojola på HSB Riksförbund för ett år sedan på mina 
synpunkter; 
 
Det stämmer att HSBs webbplats lämnar mycket att önska. Därför pågår just nu ett stort arbete 
att förnya HSBs hemsida, både tekniskt och innehållsmässigt, som beräknas vara klart strax 
efter årsskiftet. Du har också rätt i att organisationsschemat har förändrats, eftersom BoRevision 
är numera sålt. I övrigt stämmer dock organisationschemat. 
 
Jag ska se till att vi får fram en uppdaterad variant på hemsidan. I tidningen har vi i varje 
nummer en till två sidor, som kallas "Vanligaste frågorna", där vi beskriver organisationen i 
frågor och svar form. I övrigt försöker vi visa upp bredden i HSBs verksamhet genom olika 
reportage. 
 
Sedan hände absolut ingenting från HSB Riksförbunds sida. 

http://hotpot.se/php/forum4/index.php?list=message&rollid=34%2C245


 
Verkligen inte mycket rätt i detta svar, och som riksredaktör på HSB Riksförbund tycker man 
nog att hon borde känna till att organisationsschemat inte alls stämmer i övrigt! 
 
Dagens VD på HSB Riksförbund, Eva Nordström, svarar överhuvudtaget inte på frågor från 
medlemmar. Hon tycks tro att hon står över allt och alla, och är enligt min definitiva mening en 
katastrof för hela HSB. Jag vill här bara inflika att det är viktigt att HSB börjar anstränga sig för 
att få in chefer som i stället tillför något till organisationen.  
 
Alla andra företag/bolag och större organisationer har ett organisationsschema! 
 
Jag tror att det skulle vara positivt för alla om ett sådant organisationsschema var tillgängligt 
även för alla medlemmar inom HSB Malmö. 
 
Detta eftersom det då skulle bli lättare att förstå hur organisationen är uppbyggd, och detta kan 
vara ett litet bidrag för att skapa ett ökat engagemang bland de annars så kraftigt oengagerade 
medlemmarna. 
 
Frågor till HSB Malmös styrelse: 

1.  Kommer HSB Malmös styrelse att besvara den fråga jag skickat runt i HSB 
organisationen, men som ingen på HSB kunnat eller velat besvara, dvs hur HSB Malmös 
samt även hela HSB:s organisation ser ut idag (komplett och alltid aktuellt 
organisationsschema med antal anställda och med planerade förändringar, etc)? 
 

2.  Om HSB saknar organisationsschema, när har HSB tagit fram detta till medlemmarna? 
 

3.  Tycker inte HSB Malmös styrelse att medlemmarna inte ens skulle behöva fråga efter 
detta, utan ett organisationsschema borde finnas som allra första del när HSB:s webbplats 
togs i bruk (löpande uppdaterad, i stället för en gång per 5:e år eller så)?

När får jag svar? 
 
Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska 
få relevant information". 
 
Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor: 

"Vi arbetar med att ändra vår hemsida. Bland de nyheter som kan finnas är att på ett enkelt och 
tydligt sätt presentera vår organisation. Jag kan idag inte uttala mig om när detta arbete är helt 
klart. Däremot är det min förhoppning att så sker inom de närmaste månaderna."

Mina kommentarer till styrelsens märkliga svar: 
Oj, så luddigt svar på så enkla frågor! 
Att HSB Malmös webbplats ska förbättras har jag fått som svar på många frågor. 
Någon förändring av webbplatsen har däremot inte gjorts. Men en eventuell förändring av 
webbplatsen har ändå inte ett dugg med min frågeställning att göra. 

●     De "närmaste månaderna" har nu passerat för länge sedan, och ännu syns inte ett enda 
tecken på att arbetet ens påbörjats! Om det skulle vara sant (vilket jag inte tror) att HSB 
Malmö arbetar med att förändra webbplatsen så kan man bara sorgligt nog konstatera att 
det måste vara en enorm ineffektivitet inom HSB Malmö med tanke på att inga som helst 
resultat kan ses efter ett år. 
 
Om HSB Malmös styrelse verkligen vill få något att hända någon gång med denna rent ut 

mailto:eva.nordstrom@hsb.se


sagt bedrövliga webbplats så går det utmärkt att anlita mig.

Ytterliggare frågor till HSB Malmös styrelse: 

5.  Vad är skälet till att HSB Malmös styrelse inte har lagt ut ett sådant organisationsschema 
för länge sedan? 
 

6.  Ser HSB Malmös styrelse någon nackdel med att medlemmarna får reda på hur 
organisationen är uppbyggd?

Jag önskar att HSB Malmös styrelse ger konkreta och relevanta svar på ovanstående frågor. 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska omedelbart lägga ut komplett och alltid aktuellt 
organisationsschema, åtkomligt för samtliga medlemmar. 
 

2.  Det ska på HSB Malmös webbplats finnas ett organisationsschema för HSB 
Malmös organisation och ett för hela HSB. 
 

3.  Organisationsscheman ska läggas ut senast två veckor efter årsstämman 2008 
(men helst innan denna motion tas upp till behandling). 
 

4.  Dessa organisationsscheman ska löpande och omedelbart uppdateras 
allteftersom förändringar sker; med antal anställda, med planerade förändringar, 
etc. 
 

5.  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska 
vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år! 
 

6.  Processen med att ta fram dessa organisationscheman redovisas löpande av HSB 
Malmös styrelse för alla medlemmar via HSB Malmös webbplats till dess att 
arbetet är fullt ut färdigställt.

Avslutningsvis: 
Om HSB Malmös styrelse lägger ut dessa organisationscheman innan årsstämman så kommer 
detta att effektivisera stämman genom att det blir en motion mindre att ta ställning till, och 
tiden kan utnyttjas på ett bättre sätt. 
 
Ordningen på de motioner jag skrivit får inte ändras om. Motionerna ska alltså presenteras för 
stämman i den ordning jag skrivit dem (enligt numrering) och jag vill att styrelsen besvarar 
varje motion separat, med konkreta och relevanta synpunkter. 
 
Jag förutsätter att styrelsen kontaktar mig för att diskutera varje motion jag skrivit. 
Jag ser fram emot en personlig kontakt med styrelsen. Om styrelsen har någon undran om de 
motioner jag författat så vill jag gärna att styrelsen tar kontakt med mig angående detta. 
 
Om stämman bifaller denna motion (vilket jag förutsätter) så ska formuleringen i 
stämmoprotokollet överensstämma med motionen fullt ut och eventuella avvikelser från 
motionen som stämman beslutat om ska särskilt markeras som sådana i stämmoprotokollet, 
samtidigt som det där står att motionen i övrigt antagits i sin helhet. 
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MOTION #24. 

Information om när styrelsen har sina styrelsemöten

Bakgrund: 
Jag vill i egenskap av medlem i HSB se när HSB Malmös styrelse har 
sina styrelsemöten. 
 
Detta borde vara en ren självklarhet och speciellt nu med tanke på den 
öppenhet och insyn som gäller enligt ETHOS (Engagemang, Trygghet, 
Hållbarhet, Omtanke, Samverkan, där HSB påstår att den viktigaste 
punkten är "Trygghet") och HSB:s nya kod för föreningsstyrning. 
 
En av fördelarna med detta är att medlemmarna kan se om de frågor de tagit upp med styrelsen 
tagits upp för behandling av styrelsen. 
Detta är alltså ett av de absolut viktigaste stegen som kan tas mot en demokratisk miljö inom 
HSB !!! 
 
HSB Malmös styrelse måste agera som ett föredöme för brf:arna, annars kommer dessa aldrig 
heller att demokratiseras. 
 
Frågor till HSB Malmös styrelse: 

1.  Kommer HSB Malmös styrelse att lägga ut information på HSB Malmös (annars väldigt 
torftiga, enligt min bestämda mening) webbplats så att medlemmarna kan se bl.a.; 
a. När nästa ordinarie styrelsemöte är. 
b. När nästa extra styrelsemöte är. 
c. När tidigare styrelsemöten varit. 
d. Vem som deltagit på respektive styrelsemöte. 
e. Vad som behandlats på respektive styrelsemöte (övergripande). 
f. Vilka beslut som tagits (övergripande). 
 

2.  Om det är någon av ovanstående punkter (a-f) som HSB Malmös styrelse inte vill lägga ut 
på HSB Malmös webbplats så vill jag be om en specifik förklaring (alltså ej i generella 
termer) för varje punkt om anledningen till detta!

3. När har HSB Malmös styrelse sitt nästa styrelsemöte? 
 
Om HSB Malmös styrelse skulle motsätta sig denna motion så borde det generera rubriker i 
media över hela Sverige. Att styrelsen ska redovisa sina styrelsemöte för alla medlemmar torde 
vara en självklarhet för alla i en demokratisk och medlemsägd organisation. Det är således 
dessutom teoretiskt omöjligt för stämman att avslå denna motion, och det skulle verkligen vara 
ett stort nederlag för demokration som så skulle ske. 
 
Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska 
få relevant information". 
 
Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen; 
"Demokratisk medlemskontroll". 
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från 
information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."  
 

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att; 



1.  HSB Malmö ska omedelbart lägga ut information (som löpande uppdateras 
allteftersom förändringar sker) på HSB Malmös webbplats så att alla medlemmar 
kan se bl.a.; 
a. När nästa ordinarie styrelsemöte är. 
b. När nästa extra styrelsemöte är. 
c. När tidigare styrelsemöten varit. 
d. Vem som deltagit på respektive styrelsemöte. 
e. Vad som behandlats på respektive styrelsemöte (övergripande). 
f. Vilka beslut som tagits (övergripande). 
 

2.  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska 
vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
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MOTION #25. 

HSB Malmös information om medlems rätt att motionera

Bakgrund: 
Enligt beslut som fullmäktigesammanträdet tog på årsstämman 2007 
så skulle samtliga medlemmar inom HSB Malmö informeras om den 
enskilda medlemmens motionsrätt. Detta skulle göras senast en 
månad före sista datumet för inlämnande av motioner antingen via 
avgiftsavierna för kvartal 1, via media, eller både och. 
 
Frågor till HSB Malmös styrelse: 

a.  Exakt hur kommer HSB Malmös styrelse att informera 
SAMTLIGA HSB-medlemmar (enl. löfte i svar på motion på HSB Malmös årsstämma) om 
att alla medlemmar i HSB Malmö har motionsrätt till HSB Malmös årsstämma? 
 

b.  Exakt när kommer detta att ske? 
 

c.  Varför har HSB Malmös styrelse inte direkt efter årsstämman (och överhuvudtaget inte 
under 2007) lagt ut förberedande information om detta på HSB Malmös webbplats? 
Detta inte ens efter mina påminnelser!!! 
 

d.  När har HSB Malmös styrelse för avsikt att lägga ut denna extremt viktiga information på 
HSB Malmös webbplats? 

Anledningen till denna frågeställning är att det måste annonseras såväl i media som komma i 
samband med utskick av avier för årsavgift samt skrivas tydligt på HSB Malmös webbplats, om 
informationen ska komma alla till del, och informationen ska vara tydlig nog.  
 
Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska 
få relevant information". 
 

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse svarar på ovanstående frågor (a-d) samt nedanstående 
frågor, och följer lagen som säger att styrelsen måste följa besluten från det 
högsta beslutande organet. 
 

2.  Det förs in i stadgarna konkreta konsekvenser för styrelsen i de fall styrelsen ej 
följer stämmobeslut, som de måste göra enligt lagen.

Kompletterande frågor till HSB Malmös styrelse; 

1.  HSB Malmös styrelse måste vara lika medveten som jag om att ifall information gick ut 
tillsammans med avisering av avgifterna för kvartal 1 så skulle inte alla medlemmar nås 
(bara de med förvaltning inom HSB). Men trots detta så hade resultatet blivit avsevärt 
bättre om så hade skett. Vad har HSB Malmös styrelse för konkret förklaring till att 
styrelsen underlät att göra detta? 
 

2.  Vad var skälet till att HSB Malmös styrelse valde att lägga ut informationen på en 



undanskymd plats i tidningen, med endast kortfattad information (utan försök att ens 
motivera medlemmar såväl som fullmäktigeledamöter att verkligen skriva motioner)? 
 

3.  Vad var skälet till att HSB Malmös styrelse väntade till den 6:e januari med att lägga ut 
den information som skulle ha gått ut senast i december 2007? 
Vems ansvar var detta? 
 

4.  Varför dröjde HSB Malmös styrelse till och med till ännu senare innan styrelsen 
informerade på HSB Malmös webbplats om enskild medlems motionsrätt? 
 

5.  Vad är skälet till att HSB Malmös styrelse inte gav en förklaring till att informationen gick 
ut så sent? 
Vad var förklaringen til detta? Var det ett misstag, eller var det planerat av styrelsen att 
vänta till den 6:e januari, då minsta möjliga antal medlemmar skulle läsa detta, med att 
lägga ut informationen i media? 
Tycker inte styrelsen att styrelsen åtminstonde borde bett om ursäkt? 
 

6.  Vad är skälet till att styrelsen valde att inte senarelägga deadline för inlämning av 
motioner när HSB Malmö kritiserades över sitt beteende (men även bortsett från 
kritiken!)?

Det ska bli spännande att läsa HSB Malmös styrelses svar på frågorna i denna motion. Speciellt 
eftersom det historiskt i princip aldrig inträffat att HSB Malmös styrelse bett om ursäkt för de fel 
och misstag som styrelsen begått. 
Kommer det att ske denna gång eller kommer vi som vanligt överösas med icke relevanta 
bortförklaringar? 

OBS!!! 
HSB Malmös styrelse begår lagbrott. 
 
Ovanstående frågor ställdes till HSB Malmös styrelse 2007-08-22. 
Men t.o.m. trots min påminnelse då så struntade styrelsen i att följa stämmobeslutet. 
Den 31/1 är sista dagen för inlämnande av motioner men först den 6:e januari 2008 så gick HSB 
Malmö ut med ett litet meddelande i SDS och Skånska Dagbladet. 
Utdrag från det justerade stämmoprotokollet 2007-04-26;

34. Motion nr 2, från Brf Misteln, Almen och Dadeln angående motionsrätt 
 
Ordföranden lämnar ordet till styrelsens ordförande Alf Gustavsson som anför att 
styrelsen i likhet med motionärerna ser positivt på denna medlemmarnas möjlighet. 
Medlemmarnas motionsrätt kan informeras genom dagspress och/eller i samband med 
avisering av avgiftsavisering och medlemsavgifter i kvartal 1. 
 
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att tillstyrka motionärernas begäran såtillvida 
att information skall ske genom dagspress och/eller i samband med avisering av 
månadsavgifter och medlemsavgifter i kvartal ett. 

Avgiftsavierna för kvartal 1 skickades ut, men ingen information om enskild medlems motionsrätt 
till HSB Malmös årsstämma fanns med där. Inte ett ord har nämnts om detta på HSB Malmös 
webbplats före den 6 januari 2008 (dessutom borde denna information komma i samband med 
något som kan engagera medlemmarna att skriva en motion). 
 
HSB Malmös styrelse begår ett lagbrott som inte följer stämmans beslut, men trots detta är det 
ingen som ens reagerar på lagbrott. 



 
Är det så att det enda sättet att få HSB Malmös styrelse att följa lagar och regelverk är att dra 
styrelsen inför rätta i varje fråga? Styrelsen svarar ju inte ens på frågor! 
 
Det finns inga ursäkter för detta nonchalanta beteende av HSB Malmös styrelse mot medlemmar 
och regelverket. 
 
Revisorerna ska kontrollera att stämmobeslut följs. Varför har de inte reagerat? 
 
Är man inte helt tappad bakom en vagn så begriper man att om det går att bryta mot något så 
fundamentalt som att stämmobeslut ska följas så faller hela systemet ihop som ett korthus. 
Bostadsorganisationen ska vara ett föredöme för bostadsrättsföreningarna genom att visa hur det 
ska fungera i en styrelse. Denna styrelse gör det motsatta. HSB Malmös styrelse visar gång på 
gång hur det definitivt inte får gå till i en styrelse. Är det då konstigt att det finns så många dåliga 
brf-styrelser? 
 
Att styrelsen inte ens gått ut med den minsta information om enskilda medlemmars motionsrätt på 
HSB Malmös webbplats visar tydligt att detta är något som HSB Malmö i det längsta vill 
undanhålla medlemmarna. Vad tror du anledningen är till detta? 
 
På 15 år har ungf. totalt 10 motioner skrivits! 
Det är ytterst sällsynt att det skrivs motioner till fullmäktigesammanträdena (uppskattningsvis 99 
% har aldrig skrivit en motion). Fullmäktigeledamöterna engagerar sig inte i det uppdrag som 
medlemmarna gett dem, och medlemmarna är lyckligt ovetandes om att deras förtroendevalda 
inte presterar något. 
 
HSB Malmös styrelse har inte ens gått ut med en påminnelse på HSB Malmös webbplats om att 
sista datum för inlämnande av motioner är den 31/1. Det skrivs inga motioner och så vill HSB 
Malmös styrelse att det ska fortsätta att vara. Det ska helt enkelt inte förekomma demokrati inom 
HSB. 
 
HSB Malmös styrelse har inte ens efter att de uppmärksammats om sitt gravt allvarliga misstag 
(eller om det var medvetet) gått ut med en ursäkt på HSB Malmös webbplats. Inte ens en 
förklaring till varför de struntat i att följa stämmobeslutet. Skandal! 
 
I min egen brf struntar styrelsen i att följa stämmobeslut. De ser att det inte får några 
konsekvenser och de lär sig av HSB Malmös styrelse.

Frågan är om det är rimligt att en styrelse får sitta kvar som missbrukar medlemmarnas 
förtroende på detta synnerligen allvarliga sätt? Hade det funnits den minsta självinsikt/självkritik 
i denna styrelse så hade de avgått frivilligt. Men med det orimligt höga arvodet utan minsta lilla 
prestationskrav så är risken onekligen stor att ledamöter klamrar sig fast vid sina poster så långt 
det går. 
 
Även samtliga fullmäktigeledamöter missbrukar förtroendet bland dem som valt dem när de inte 
reagerar på något av alla de fel, "misstag", brott och kränkningar som begås av HSB Malmös 
styrelse (vilket dokumenterats på min webbplats om bostadsrätter). 
 



Det är beklämmande att alla fullmäktigeledamöter bara stillatigande låter HSB Malmös styrelse 
begå så allvarliga fel som begicks på årsstämman 2007. Ännu värre blir det när dessa 
fullmäktigeledamöter sedan låter en enda förening ensam sköta talan för 42.000 medlemmar när 
det i stället borde ha varit en hundraprocentig uppslutning bland fullmäktigeledamöterna för Brf 
Misteln när de klandrar den så uppenbart felaktigt genomförda stämman och det så genomgående 
felaktiga protokollet från årsstämman. 
 
Fullmäktigeledamöterna slår nu nytt bottenrekord när de inte ställer sig upp och enhälligt kräver 
styrelsens avgång för att styrelsen ej följer stämmobeslut. 

Dessutom; 
En styrelse som väljer att gå i svaromål i domstol i stället för att rätta upp de fel som begåtts (och 
som styrelsen pga den överväldigande bevisningen t.o.m. i vissa delar tvingats erkänna vara 
felaktiga) torde ha förbrukat hela sitt förtroendekapital bara genom detta. Med råge! Denna 
styrelse har visat vad den går för, och det är verkligen inget som imponerar. 
 
Detta är sannerligen inte en styrelse som värnar om medlemmarna eller som ser till 
medlemmarnas bästa. De tycks bara se till sitt eget personliga bästa. 
 
HSB MALMÖS STYRELSE HEMLIGHÅLLER VIKTIG INFORMATION 
Det har nu dessutom bevisats att HSB Malmös styrelse vägrat (innan klander av stämma lämnats 
in) att föra en dialog om de fel som begåtts. Det fanns ingen annan möjlighet än att klandra 
stämman. HSB Malmös styrelse tvingade själva fram detta. 
 
Efter att klandret lämnats in så hade HSB Malmös styrelse ingen lösning att erbjuda för att slippa 
gå igenom rättsprocessen (om HSB Malmö hävdar att de gjort någon ansträngning i detta 
avseende så kan jag utlova att det är en ren och skär lögn, och dessutom en lögn som kan bevisas 
som en sådan). 
 
Det hela blir inte precis bättre av att HSB Malmös styrelse och VD med rena maffiametoder 
försökt skrämma brf Misteln att dra tillbaka sitt klander av de fel begicks på årsstämman. Med 
direkta eller indirekta hot som att "slå benen av dem längs med fotknölarna" och att HSB Malmö 
har resurser som alla medlemmarnas pengar att förbruka till styrelsens stöd. 
 
Det är skrämmande att det bara är en förening av 250 som står på medlemmarnas och rättvisans 
sida.
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MOTION #26. 

Bekräftelse från HSB Malmö av mottagande av motioner

Bakgrund: 
Det är inte helt lätt att få bekräftelser på mottagandet av skrivelser, 
varken från HSB Malmös styrelse eller tjänstemännen på HSB Malmö. 
Man vet inte om anledningen till att man inte får något svar är för att 
de inte tagit emot skrivelsen, för att de inte är på plats, eller om det är 
för att de helt enkelt struntar i att svara. Särskilt viktigt är att få 
bekräftelse på mottagande av motioner. 
 
Frågor till HSB Malmös styrelse: 

1.  Varför har HSB Malmö aldrig bekräftat att de tagit emot motioner från medlemmarna? 
2.  Kan HSB Malmö utlova att alla som skickar in motioner till HSB Malmö i fortsättningen 

omedelbart får en skriftlig bekräftelse på exakt vad som tagits emot? 
3.  Kommer HSB Malmö att se till så att det förs in i stadgarna att HSB Malmö måste bekräfta 

alla skrivelser?

OBS! 
Jag har fler förslag på stadgeändringar och HSB Malmö borde lämpligen gå ut med en allmän 
förfrågan (årligen) om vilka önskemål på stadgeändringar som finns bland medlemmarna, så att 
dagens luddiga stadgar kan förändras till något som är till nytta för alla. 

●     Hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta förslag?

Jag tycker det hör till vanligt normalt hyfs att man i en organisation som HSB gör en så enkel 
sak som att bekräfta att man tagit emot skrivelser, och speciellt för något så viktigt som 
motioner. 
 
Eftersom HSB dock inte gör detta (och HSB "glömt" att föra in även detta i ETHOS och sin etiska 
kod för föreningsstyrnig) så är det viktigt att det fastställs i stadgar att skrivelser ska bekräftas, 
så att denna fråga aldrig mer behöver dryftas. 
 
Vid möte den 15 augusti 2007 med HSB Malmös styrelse så utlovade styrelsen att HSB Malmö 
skulle börja bekräfta att de mottagit skrivelser som kommit in till HSB Malmö. 
 
Tidigare har HSB Malmös styrelse inte bekräftat mottagandet av skrivelser ens om detta begärts 
(ej heller av motioner eller annat). 
 
Detta löfte från HSB Malmös styrelse bröt styrelsen bara efter ett par veckor! 
Detta löftesbrott (bara ett av många) visar hur viktigt det är att allt förs in i stadgar!  

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ OVANSTÅENDE FRÅGESTÄLLNING !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmö ska alltid bekräfta mottagna skrivelser. 
 

2.  Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #27. 

Motioner diskuteras med motionärerna

Bakgrund: 
En av flera anledningar till att motioner i princip aldrig går igenom är 
att styrelsen medvetet inte tar någon kontakt med motionären för att 
diskutera motionerna. 
 
Jag anser att HSB Malmös styrelse ska diskutera inkomna motioner 
med motionären och utifrån detta arbeta fram ett svar på respektive 
motion, i stället för som idag där HSB Malmös styrelse svarar på 
motioner helt fristående från kontakter med motionären.  
 
 
Det ska alltså inte vara möjligt för HSB Malmös styrelse att t.ex. svara 
att de inte förstår motionen (helt eller delvis, direkt eller indirekt). Eller att det först på stämman 
visar sig att styrelsen missuppfattat motionen och därav inte svarat enligt motionens innehåll. 
Styrelsen tvingas därmed att formulera sig efter vad motionen egentligen avser och arbetet för 
stämman förenklas avsevärt. HSB Malmö måste alltså därför ha en uttalad skyldighet att alltid 
kontakta motionären så att inga missförstånd riskerar att uppstå. 
 
Att det ska fungera så här är en självklarhet... även om det aldrig förekommit (mer än i extrema 
undantagsfall). HSB måste föregå med gott exempel så följer förhoppningsvis brf:arna efter. 
 
Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska 
få relevant information". 
 

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DETTA !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska alltid diskutera inkomna motioner med motionären och 
utifrån detta arbeta fram ett fullständigt svar på respektive motion för att 
effektivisera stämmorna genom att få fram bästa möjliga underlag i form av 
formuleringar på motioner och svar från styrelsen. 
 

2.  Följande formulering läggs in i stadgarna; 
"Det är styrelsens ansvar att stämmorna blir genomförda så effektivt som 
möjligt och i denna process är en av de viktigaste bitarna att styrelsens svar på 
motioner utformas i samarbete med motionären, och motionären ges redan då 
en möjlighet att omformulera sina motioner, och anpassa sina motioner efter 
styrelsens synpunkter/svar innan motioner delas ut, om motionären så önskar. 
En konsekvens av detta blir att motionären alltid får läsa styrelsens slutgiltiga 
svar innan utdelning av motioner.". 
 
Att det ska fungera så här torde vara en demokratisk självklarhet för alla!
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MOTION #28. 

Medlem ska ha rätt att försvara motion

Denna motion ersätter min motion #7 till den 
inställda extrastämman 2007-10-11. 
 
Bakgrund: 
Som medlem i HSB Malmö har jag den självklara 
rättigheten att lämna in en motion till HSB Malmös 
årsstämma. 
 
HSB Malmö vill däremot stoppa mig och andra 
medlemmar (såväl via HSB Malmös stadgar som i 
protokollfört inledningstal av HSB Malmö/Alf 
Gustavsson) från att argumentera för, försvara, och 
förtydliga motioner på stämman. 
 
Som man kan se från motionerna till HSB Malmö så 
svarar HSB Malmö inte alltid i enlighet med regelverket, 
dvs med vad som egentligen gäller i lagar och stadgar. 
Även andra direkta eller indirekta fel förekommer i svaren från HSB Malmö. 
 
I de svar HSB Malmö lämnar på mina motioner i min lokala bostadsrättsförening så är svaren 
från HSB Malmö ej heller där alltid enligt lagar och regler, men där har jag i alla fall en möjlighet 
att bemöta oriktigheterna i HSB Malmös svar. 
 
Frågor till HSB Malmös styrelse: 

1.  HSB Malmö (samma problem i alla HSB regioner) kan alltså i sina svar på motioner mer 
eller mindre lura fullmäktigeledamöterna på ett fullständigt odemokratiskt sätt, utan att 
jag som motionär (och insatt i den motion jag skriver) ska ges en möjlighet att t.ex. 
förklara felaktigheterna i de svar HSB ger till mina motioner. 

�❍     Jag ska inte kunna bemöta varken det skriftliga svar HSB gett på mina motioner 
eller de muntliga svar HSB ger på stämman? 

�❍     Jag ska ej heller kunna delta i den diskussion som uppstår på årsstämman med 
anledning av min motion? 

�❍     Jag ska ej kunna korrigera de eventuellt felaktiga påståenden och argument som 
framförs av andra medlemmar av motsatt åsikt? 

�❍     Hur demokratiskt tycker HSB Malmö detta är att inte kunna styra och påverka sin 
egen motion, medan alla andra (dvs HSB Malmö och alla andra 
fullmäktigeledamöter av motsatt åsikt) kan göra detta för min motion? 
 

2.  Jag ska alltså som motionär, men ej fullmäktigeledamot, ej kunna utveckla min motion på 
stämman precis så som man i demokratisk ordning gör överallt annars. 

�❍     Hur demokratiskt är detta?

Fler frågor till HSB Malmös styrelse: 

3.  Varför finns inget om detta med i den av HSB framtagna koden för föreningsstyrning? 
 

4.  Kommer HSB Malmös styrelse att (före årsstämman 2008) kalla till extrastämmor för att 
införa i HSB Malmös stadgar att alla motionärer har full yttranderätt på stämman?

Not. 
VD Lars Danielsson skriver om medlemmarna; 



"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för hur deras möjlighet att påverka och 
framföra synpunkter skall stärkas". 
Tycker HSB att HSB Malmös unika begränsning i medlemmarnas motionsrätt är att stärka medlemmarnas 
möjligheter att påverka och framföra synpunkter? 
 
VD Lars Danielsson skriver också; 
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.". 
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill 
låta medlemmarna komma till tals, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än HSB-
organisationen? 
 
PS. Tacksam om besked för en ungefärlig uppskattning när jag får svar på mina 20 frågor. 
 

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att: 

1.  Det fastställs på stämman att en motionär alltid ska ha yttranderätt på stämmor 
så att denne kan försvara sina motioner. 
 

2.  Detta skrivs omedelbart in i HSB Malmös stadgar (ska göras via extrastämma 
före årsstämman 2008!).

3.  HSB Malmös styrelse svarar på de frågor som ställts i denna motion och 
kommenterar vad jag skrivit med styrelsens synpunkter (vilket naturligtvis 
gäller för alla motioner).
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MOTION #29. 

Mera makt till medlemmarna

Bakgrund: 
HSB Malmö har "gratiskurser" (inget är gratis!) för förtroendevalda (i 
huvudsak styrelserna), men för vanliga medlemmar finns inte detta. 
 
Frågor till HSB Malmös styrelse: 

1.  Förstår HSB Malmös styrelse vinsterna med att medlemmarna 
informeras och engageras? Är medlemsutbildning bra? 
 

2.  Har HSB Malmös styrelse för avsikt att inte bara ge styrelserna 
mer makt (HSB Malmö skriver på sin webbplats; "Kunskap är 
makt!"), utan att även vanliga medlemmar erbjuds kunskap... och makt? 
 
Förslagsvis genom medlemsutbildningar per förening, där HSB lägger ner energi på att 
locka så många medlemmar som möjligt.

Medlemmarna får ett i förväg utskickat informationsmaterial med kursens innehåll. 
Utbildningen ligger på 8-16 timmar, uppdelat på flera dagar, där punkt 1-7 betas av under den 
första dagen (gärna i två omgångar).  
 
Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska 
få relevant information". 

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska snarast ta fram gratis medlemsutbildningar, och HSB 
Malmö ska göra stora ansträngningar att locka så många medlemmar (ej 
förtroendevalda) som möjligt till dessa utbildningar som ska pågå under en lång 
period. 
 

2.  Grundläggande innehåll i denna medlemsutbildning ska främst vara; 
1.  Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter enligt lag och stadgar 
2.  Styrelsens skyldigheter - öppenhet och insyn  
3.  Demokrati, engagemang och information  
4.  Årsstämma och extrastämma samt justeringsman och rösträknare samt 

ombud/biträde  
5.  Internrevisor, valberedning 
6.  Styrelseprotokoll och stämmoprotokoll 
7.  Föreningens stadgar och normalstadgarna 
8.  Att läsa en årsredovisning 
9.  Underhållsansvaret 

10.  Ekonomin i föreningen 
11.  Lokala ordningsregler 
12.  Vad är på gång?
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MOTION #30. 

Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning!

Denna motion ersätter min motion #12 till den inställda 
extrastämman 2007-10-11.  
 
Bakgrund: 
Se HSB:s kod för föreningsstyrning; http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf 
HSB skriver i § 1.3.5; 
"Frågan om röstning ska vara öppen eller sluten avgörs av stämman 
genom enkel majoritet". 
HSB har därmed stärkt sin maktposition och rejält minskat demokratin. 
HSB nämner inget om att alla personval rent logiskt självklart alltid ska 
ske genom sluten omröstning. 
 
För att få igenom detta i respektive region i landet måste dock stadgarna ändras. Om det finns 
en enda fullmäktige i landet som röstar för denna förändring så är det skandal! 
 
Det är viktigt att medlemmarna kräver svar från sina fullmäktige i föreningen över hur de 
kommer att rösta avseende koderna på HSB:s fullmäktigemöte om stadgeändringar. 
 
De som kommer att rösta för stadgeändringar enligt följande paragraf (och vissa andra); 
"Frågan om röstning ska vara öppen eller sluten avgörs av stämman genom enkel majoritet" 
bör enligt min mening snarast sparkas som fullmäktige av medlemmarna, eftersom de inte ser 
till medlemmarnas bästa! 
 
I demokratiska organisationer så stadgas det i stället; 
"Val ska förrättas genom sluten röstning, om någon begär det". 
 
Personval ska självfallet alltid genomföras med sluten omröstning, inte minst eftersom alla då 
måste göra ett aktivt val, och förhoppningsvis tänker man efter lite mer då. 
 
Jag vill att det förs in i stadgarna att personval på HSB Malmös stämmor alltid ska genomföras 
med "sluten" omröstning. 
Och gärna att ett system tas fram så att det protokollförs och offentliggörs vilken förening/
fullmäktigeledamot som har röstat på vem. 

●     Hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta förslag, och kommer HSB Malmös styrelse 
att verka för att detta införs och att stadgarna ändras därefter?

Not. 
I HSB Malmös årsredovisning 2006 skriver styrelseordförande Alf Gustavsson följande; 
"Nationellt har vi under året varit engagerade i att utveckla de etiska koder som ska vara 
vägledande för arbetet inom HSB. Avsikten är att det ska bli svårare att göra fel och vara enkelt 
att göra rätt." 
samt 
"Från HSB Malmö har ordförande Alf Gustavsson, vd Lars Danielsson och före detta vd Greg 
Dingizian ingått i ledningsgruppen, samt i arbetsgruppen för utformning av HSB-koderna." 
 
HSB Malmö har alltså varit högst delaktiga i att ta fram bl.a. denna paragraf om röstning! 
 
I årsredovisningen står det även; 
Under 2005 har HSB Riksförbund inlett ett arbete med "kod för föreningsstyrning" som har sin 
grund i Svensk kod för bolagsstyrning. Avsikten ... är att skapa tydlighet och enkelhet i de 
grundläggande rutiner som gäller demokrati, ekonomi och kontroll över hur medlemmarnas 
medel förvaltas inom HSB:s föreningar liksom tydlighet i HSBs roll som kooperation. 

http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf


 

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR!!!

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det fastställs att personval ska alltid genomföras med sluten omröstning. 
 

2.  Detta förs in i stadgarna för HSB Malmö.

3.  HSB Malmös styrelse ska aktivt (och omedelbart) verka för att samma 
stadgeändring görs i alla brf:ar och hur arbetet med detta går redovisas för alla 
på HSB Malmös webbplats.
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MOTION #31. 

Förklaring av styrelseförsäkring

Bakgrund: 
En av de många saker som är höljt i ett stort dunkel inom HSB är vad 
som egentligen gäller för den försäkring som styrelser har i de fall 
styrelserna begår misstag eller brott som drabbar medlemmarna. 
Frågan är om det ens finns någon styrelse som har koll på detta. 
 
Frågor till HSB malmös styrelse: 

a.  Vad exakt täcker den försäkring som omfattar ledamöter i en 
bostadsrättsförenings styrelse (dvs EXAKT hur ser 
försäkringsformuleringen ut här)? 
 

b.  Vilket försäkringsbolag har HSB för denna försäkring? 
 

c.  Vad kostar dessa försäkringar medlemmarna? 
 

d.  Gäller denna försäkring endast styrelsen (och ej revisorer)? 
 

e.  Hur ofta har denna försäkring utnyttjats? 
 

f.  Kommer HSB Malmö att offentliggöra all information om denna försäkring på sin 
webbplats?

Not. 
VD Lars Danielsson skriver; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska 
få relevant information". 
 
Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen; 
"Demokratisk medlemskontroll". 
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från 
information ska det särskilt motiveras och dokumenteras." 

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska omedelbart (i svaret på denna motion) detaljerat 
förklara vad som ingår i den styrelseförsäkring som omfattar ledamöter i en brf-
styrelse och i HSB Malmös styrelse. 
 

2.  All information om styrelseförsäkringen ska omedelbart läggas ut i sin helhet 
(med svar på samtliga frågor, a - f, ovan) på HSB Malmös webbplats. 
 

3.  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska 
vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

4.  HSB Malmös styrelse ska i det skriftliga svaret på denna motion svara på alla 
frågorna här (a-f).
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MOTION #32. 

Korrekta register över förtroendevalda, etc

Bakgrund: 
Med anledning av de fel som gjorts i utskick från HSB Malmö och vad 
som kommit fram på andra håll om att HSB Malmös register tycks ha 
en hel del brister i sin överensstämmelse med verkligheten så finns det 
all anledning att önska bättre utformade register. 
 
Frågor till HSB Malmös styrelse: 

1.  Kommer HSB Malmös styrelse att se till så att HSB Malmö får 
korrekta register (HSB-ledamöter, fullmäktigeledamöter, 
förtroendevalda, medlemsregister) i framtiden, så att utskick 
görs utan att många missas i dessa utskick? 
 
Dvs, vad gör HSB Malmö styrelse för att de uppenbart felaktiga registren på HSB Malmö 
bättre ska överensstämma med verkligheten? 
 

2.  Exakt hur många medlemmar finns det inom HSB Malmö (inklusive och exklusive 
bosparare)? 
Enligt vissa uppgifter är det 42.000 (eller strax under) medlemmar, enligt andra uppgifter 
är det drygt 43.000 medlemmar.

Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågeställning: 

"HSB Malmös register över förtroendevalda vilar på de uppgifter som bostadsrättsföreningarna 
lämnar in till oss. Då det hela tiden sker förändringar i styrelserna i vårt verksamhetsområde 
uppstår det från gång till annan felaktighet vid utskick."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar: 
Inte svar på den fråga jag ställde. Frågan är vilka åtgärder HSB Malmö vidtager !!!??? 

●     I varje brf styrelse sitter det en HSB-representant. Kanske man skulle kunna tänka sig att 
denna person tillförs funktionen att informera HSB om vilka som är förtroendevalda i 
föreningen, om nu denna uppgift inte redan idag åvilar HSB-representanterna? 
 

●     Om HSB Malmö offentliggör listor (med endast namn och brf) på HSB Malmös webbplats 
över HSB-ledamöter, fullmäktigeledamöter och förtroendevalda så blir det en form av 
"självsanering" och medlemmarna kan själva kontrollera att registren är korrekta och 
rapportera in felaktigheter till HSB Malmö. (Jag hoppas att HSB Malmö inte här svarar att 
det blir något problem med PUL, för det är i så fall bara för att HSB Malmö inte har en 
aning om vad de pratar om. PUL begränsar inte denna möjlighet alls!) 
 
Det får också den stora fördelen med sig att medlemmarna helt plötsligt får reda på vem 
som gör vad inom HSB. 
 

●     Dessutom registreras alla förtroendevalda i Bolagsverket, så om HSB Malmö inte själv 
klarar av att hålla ett korrekt register så kanske HSB Malmö ska hämta in informationen 
från Bolagsverket i stället?

Jag yrkar att stämman beslutar att; 



1.  HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en lista över alla HSB-ledamöter på 
HSB Malmös webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker). 
 

2.  HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en lista över alla fullmäktigeledamöter 
på HSB Malmös webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar 
sker). 
 

3.  HSB Malmös styrelse ska aktivt (och löpande) arbeta för att uppnå ett korrekt 
register över förtroendevalda. 
 

4.  HSB Malmös styrelse ska lägga ut en lista över alla förtroendevalda på HSB 
Malmös webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker). 
 

5.  HSB Malmös styrelse ska aktivt arbeta för att uppnå ett korrekt medlemsregister 
(som HSB Malmö måste ha enligt lag). 
 

6.  Åtgärderna och resultatet av registerarbetet redovisas löpande på HSB Malmös 
webbplats.
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MOTION #33. 

Återinsätt medlemsrådgivaren + Skriftliga svar

Bakgrund: 
HSB (hela organisationen, inte bara HSB Malmö och HSB Riks) tycks 
vara livrädd för att svara skriftligt på frågor, men jag vill föreslå att 
medlemsrådgivning införs med skriftliga svar. 
Dvs det ska vara möjligt för medlemmarna att mejla frågor till HSB 
och få skriftliga svar. 
 
Detta är något som bevisligen måste till för att svaren ska bli 
någorlunda vettiga, och för att medlemmarna ska ha en rimlig chans 
att få svar som är av något värde (även om vi kan se här i svaren från 
HSB Malmös styrelse på frågorna som ledde till dessa motioner att det 
krävs fler åtgärder för att lyckas få vettiga svar). 
 
HSB Malmö skriver så här på sin webbplats; 
"Våra medlemmar har bl.a. tillgång till kvalificerad rådgivning i boendefrågor speciellt inriktat på 
bostadsrättsboende". 
 
HSB Malmö plockade i smyg bort denna tjänst som medlemsrådgivare (tidigare Anders Olsson) 
och hänvisar idag till den starkt begränsade medlemsrådgivningen på HSB Riksförbund (mellan 
kl 11.00 - 13.00 på tel.nr. 08-785 36 36). 
 
Jag har testat denna medlemsrådgivning i Stockholm, och kan tyvärr bara konstatera att de 
muntliga svar som ges där av HSB ofta inte är varken relevanta eller korrekta. 
Men det är också en naturlig konsekvens av att endast muntliga svar ges, eftersom ingen då 
behöver stå för vad som sägs. 
 
Fråga till HSB Malmös styrelse; 

●     Har HSB Malmös styrelse för avsikt att återinsätta funktionen "medlemsrådgivare", och i 
så fall när?

Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007: 

"Medlemsrådgivning till enskild medlem är infört igen."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar: 
Det var ett luddigt och partiellt svar på frågeställningen. 
En med anledning av detta svar naturlig följdfråga till HBS Malmös styrelse; 

●     Varför har HSB Malmö inte informerat om detta, och hur gör medlemmarna då för att få 
denna rådgivning?

Notera att andra föreningar (t.ex. HSB Sydost) har juridisk medlemsrådgivning, och då bör väl 
inte HSB malmö vara sämre? 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse noga informerar (i svaret på denna motion) om den 
medlemsrådgivning som HSB Malmös styrelse påstår finns (utan att någon 
medlem känner till detta, vilket lite gör att man undrar över nyttan av denna 
påstådda medlemsrådgivning). 



 
2.  Medlemsrådgivning ska ske skriftligt om enskild medlem så önskar. 

 
3.  Fullständig information om denna medlemsrådgivning läggs omedelbart ut på 

HSB Malmös webbplats. 
 

4.  Denna medlemsrådgivning utnyttjas för att på HSB Malmös webbplats lägga ut 
inkomna frågor som berör även andra, tillsammans med HSB Malmös svar på 
dessa frågor. På detta sätt kan medlemsrådgivningen uttnyttjas på ett betydligt 
bättre sätt.
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Motioner till HSB Malmö

MOTION #00. Inledning 

34.  HSB Malmö ska inte åsamka brf:ar skada, så som sker idag! 
En liten historia om hur HSB Malmö för medlemmarna bakom ljuset 
 

35.  Försäljning Turning Torso och Turning Torso Gallery - En medlemsfråga 
 

36.  UTBYTE AV VD FÖR HSB MALMÖ OCH REVIDERING AV LÖNESÄTTNING 
 

37.  Ombud och ersättare till HSB Riksförbund - 
Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode 
 

38.  Valberedningens policy stående punkt i dagordningen
39.  Ändring av valberedningspolicy & stadgar - 

Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.
40.  Förändring av valberedningspolicy - 

Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.
41.  Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete
42.  IT-kompetens i HSB Malmös styrelse
43.  Info om Arne Axrups stipendiefond 

 
44.  Lista över motioner och motionärer & 

Krafttag för att fler motioner ska skrivas av flera
45.  Motioner offentliggörs vid sista inlämningsdatum
46.  Senare inlämning av motioner
47.  Information om vad som gäller för motioner & Påverka HSB Riksförbund
48.  Motioner ska noga utredas av styrelsen 

 
49.  Ansvars- och arbetsfördelning + informationspolicy 

Arbetsordning för styrelse och VD offentliggörs 
 

50.  Styrelse får ej föreslå arvode!
51.  Arkiveringsrutiner - gallring - Arkivering av information
52.  Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument
53.  Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll
54.  Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna
55.  Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år
56.  Policy för suppleanter (styrelse, valberedning, revisorer, etc) tas fram  

Suppleant i styrelsen ska finnas och kallas till möten!
57.  Definition av styrelsesuppleantens arbetsuppgifter tas fram + arvode
58.  Information om hur länge en förtroendevald suttit
59.  Ersättare till fullmäktigeledamöter
60.  Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot
61.  Innehåll i röstlängd specificeras
62.  Utökning av stadgar - öppenhet, justerare, frågerätt
63.  HSB Riksförbunds kod får inte följas!
64.  "Permanent" stadgegrupp tillsätts
65.  Permanent formulär för stadgeförslag
66.  Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + 

Arvodering av justerare/rösträknare
67.  Styrelsen får ej göra muntliga avtal!
68.  Redovisning av medlemsundersökning 1999-2007
69.  Det ska vara praktiskt möjligt att klandra en stämma
70.  Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander
71.  Nekad ansvarsfrihet pga lagbrott av HSB Malmös styrelse - 



Konsekvenser för styrelsens agerande
72.  Redovisning av rättsliga processer och stämmans godkännande
73.  Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag
74.  Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket
75.  Arvoden ej i basbelopp

Pga av HSB Malmös styrelses ovilja så här långt att svara på frågor så tvingas medlemmarna att 
använda den sista möjligheten som finns för att etablera någon form av kontakt med HSB 
Malmös styrelse, dvs genom motioner.  
 
De flesta av de motioner som jag lämnat in här skulle kunnat lösas enkelt och snabbt om 
styrelsen varit villig att föra en dialog med medlemmarna och om styrelsen lyssnat på de ytterst 
få medlemmar som engagerar sig. Alternativt, eller i kombination med, att styrelsen själv tagit 
tag i alla de olika bitar som behöver förbättras och lösas. Så är tyvärr inte fallet, och därför blir 
det i stället onödig tid som fullmäktigeledamöterna måste ägna åt detta.  
 
Om sedan fullmäktigeledamöterna själva varit engagerade i det uppdrag de fått i förtroende av 
medlemmarna i sin förening så hade det skrivits avsevärt fler motioner under tidigare år, det 
hade inte funnits så mycket att motionera om idag och allt skulle ha fungerat mycket bättre 
idag. Det är ytterst beklagligt att det utbredda ointresset gör att endast några få medlemmar av 
42.000 medlemmar måste skriva motioner för alla andra. Det är min förhoppning att 
fullmäktigeledamöterna skärper till sig och i framtiden börjar engagera sig, alternativt att de 
lämnar över sitt uppdrag till någon som är beredd att prestera något. 

OBS!!! 
Notera att HSB Malmö har alla möjligheter att avsevärt förenkla för fullmäktigeledamöterna på årsstämman 
genom att diskutera igenom motionerna med mig, och före årsstämman genomföra de motioner som HSB Malmös 
styrelse kan tänka sig att ställa upp på, så att jag kan dra tillbaka dessa motioner. Jag hoppas så sker. 
Väljer HSB Malmös styrelse att inte göra detta så kan var och en själv räkna ut anledningen till detta.  
 
Det är möjligt att det sista HSB Malmös styrelse vill är att ha någon kontakt med mig pga de avslöjanden jag gör 
på min webbplats, men frågan är om en styrelse ska arbeta efter sitt eget personliga tyckande, eller efter vad som 
är bäst för HSB Malmö och dess medlemmar?

OBS! Till styrelsen: Alla mina motioner ska på årsstämman presenteras i den ordning jag skrivit dem, motionerna 
får inte grupperas, och de ska besvaras en och en!

Jag vill ännu en gång understryka att jag gjort min uppställning av motioner så att de ska vara 
lätta att läsa och se vad som hör ihop, samt för att reducera utrymmet (i stället för att skriva en 
motion för varje punkt). Nästan varje numrerad motion innehåller flera yrkanden som i många 
fall ska ses som separata motioner.  
 
Således går det inte att avslå den grupp av motioner som ingår i "huvudmotionen" i ett och 
samma beslut. Beslut måste tas separat för varje punkt, men för att förenkla för stämman så 
kan jag självklart godkänna att alla motioner (yrkanden) under en numrerad motion godkänns i 
ett svep (eftersom jag då inte behöver argumentera för varje "delmotion").  
 
Om styrelsen vill göra det lättare för stämman så har jag gärna ett möte i god tid före stämman 
med den som styrelsen planerat in ska agera stämmoordförande, för att därmed optimera 
behandlingen av motionerna på stämman. Alla skulle tjäna på detta!  
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MOTION #34. 

HSB Malmö ska inte åsamka brf:ar skada, så som idag! 
En liten historia om hur HSB Malmö lurar medlemmarna

Bakgrund:  
 
I min egen brf så sitter det en styrelse som tyvärr lämnar en hel del övrigt att önska. De gör i 
princip inte en enda sak rätt (av det lilla som de rent faktiskt presterar). Om det finns en lag 
som går att bryta mot så verkar de anstränga sig för att göra detta på ett eller annat sätt.  
 
Dessutom; 
Denna styrelse höjer själv sina egna arvoden, ordföranden skaffar sig förmåner som t.ex. gör att 
telefonkostnaderna ökar med 500 % eller mer och en mängd andra oredovisade o/e oförklarade 
förmåner, de följer inte lagen t.ex. genom att de inte bryr sig om att följa stämmans beslut, 
felaktiga kallelser, ger inte tillgång till stämmoprotokoll i lagstadgad tid (vittne: Bengt 
Skånhamre), de ljuger öppet för stämman om saker som t.o.m. lätt kan bevisas som lögner, de 
vägrar svara på skrivelser från medlemmarna, de saknar helt enkelt kompetens för så gott som 
allt och vet inte ens vad som krävs för en fullmakt, etc., etc. i nästan all oändlighet. Allt finns 
dokumenterat med detaljerad bevisföring för det mesta av detta. Jag skulle enkelt kunna skriva 
en hel bok bara om de galenskaper denna styrelse gjort, så det är naturligtvis helt omöjligt att 
gå in närmare på allt detta här.  
 
Observera alltså att det här inte är frågan om en styrelse som bara gör fel genom 
okunnighet. Alla kan vi göra fel, så det är inte det jag anmärker på , utan det handlar 
om en maktfullkomlig styrelse som medvetet bryter mot regelverk, som medvetet inte 
svarar på skrivelser, som medvetet inte vill att någon som kan något i sakfrågor ska 
hjälpa dem, som inte drar sig för lögner i något läge, som medvetet försöker stoppa all 
insyn, etc.  
 
Allt detta händer under HSB Malmös beskyddande vingar!  
 
HSB Malmö håller tyst! - De få med insyn avslöjar inget! 
Jag är fullt ut medveten om styrelsens kraftigt bristande kompetens, eftersom jag har lite 
kunskap och erfarenhet inom området. Naturligtvis är HSB Malmö precis lika införstådd med 
detta som jag är, även om det aldrig kommer att inträffa att någon på HSB Malmö rakryggat 
vågar ställa sig upp och säga detta. Systemet är tyvärr uppbyggt på detta sätt, vilket gör att 
medlemmarna lever farligt när de få med insyn tiger som muren i alla lägen. Mycket farligt!  
 

Nu över till det stora problemet här.

På varje stämma som hålls i min förening så backas den dåliga styrelsen upp av HSB Malmö på 
alla sätt. HSB Malmö håller hela tiden denna farliga styrelse om ryggen. 
Styrelsen i min brf klarar inte ens av att själv besvara de enklaste motioner utan anlitar HSB 
Malmö för att svara på alla motioner från bostadsrättsföreningens medlemmar. 

1.  För 44.400 kr besvarar HSB Malmö motioner åt styrelsen 
För dyra pengar, senast fyrtiofyratusenfyrahundra kr - 44.400 kr (!!!) -, skriver HSB 
Malmö - i all hemlighet -, svar på medlemmarnas enkla motioner åt styrelsen i min brf! 
Det är alltså ingen utredning i sakfrågor som HSB Malmö får dessa pengar för! 
Det är enbart "skyddspengar" för styrelsen.  
 
HSB Malmös chefsjurist Stellan Håkansson svarar på medlemmarnas motioner. 
Det ena svaret efter det andra är ganska långt ifrån sanningen. Han bara utnyttjar 
medlemmarnas okunskap, och kan därför svara på ett okunnigt och oriktigt sätt utan att 
medlemmarna reagerar. Han trixar och vänder på formuleringar, och gör allt för att 



försöka vända varje motion till att den inte är bra (på styrelsens uppdrag).  
 
Allt detta gör HSB Malmö i tron att det aldrig ska avslöjas hur det egentligen gått till. 
Därför är det särskilt viktigt att jag här redovisar sanningen.  
 

2.  Enda mål att alla motioner ska avslås oavsett vad de handlar om 
HSB Malmös uppgift av styrelsen är att med alla medel få medlemmarna till att avslå 
samtliga motioner, oavsett hur värdefulla och bra motionerna är. Motionerna ligger ute på 
min webbplats med HSB Malmös svar så alla kan se hur HSB Malmö beter sig.  
 
På årsstämman 2007 i min brf var det var till och med så att den advokat styrelsen i 
hemlighet anlitat som mötesordförande flera gånger ytterst förvånat inflikade att många 
av motionerna var bra och att de inte borde avslås. Inte ens han - som i övrigt var 
pinsamt tydligt på styrelsens och HSB:s sida - kunde avhålla sig från att visa sin förvåning 
över att de okunniga medlemmarna lät sig påverkas så mycket av HSB Malmö. Men HSB 
Malmös nedlagda arbete att påverka medlemmarna att avslå alla bra motioner från alla 
medlemmar vägde tyvärr tyngre.  
 
Inte ens motioner som bara handlade om att styrelsen skulle följa lagen (vilket inte 
gjorts, därav motioner om detta, i stället för att dra styrelsen inför rätta) gick igenom pga 
HSB Malmös ansträngningar med att påverka medlemmarna i föreningen. 
 

3.  Stellan Håkansson på HSB Malmö debiterar 18.000 kr enbart för att i det tysta 
närvara på stämma 
Stellan Håkansson, på HSB Malmö, närvarade på årsstämman 2007 i min brf. Det enda 
han fick att göra där var att svara på några enkla och grundläggande frågor från mig, på 
de svar han hade formulerat. De få svar jag fick tillbaka var mycket förvirrade. 
För bara sin fullständigt onödiga närvaro på stämman debiterade Stellan Håkansson 
föreningen 17.700 kr (alltså delvis av mina pengar!). 
 

4.  HSB Malmö röstar i min förening för brf-styrelsen mot medlemmarna 
Med fullmakt från HSB Malmös styrelse sitter sedan chefsjurist Stellan Håkansson längst 
fram på stämman och tydligt röstar mot samtliga motioner som skrivits. 
 

5.  HSB Malmö hjälper till med att hitta dyra advokater som sedan anlitas utan 
medlemmarnas kännedom 
Vidare så fixar HSB Malmö dyra advokater åt styrelsen som ska vara experter på att hålla 
stämmor så att alla medlemmar med åsikter och frågor trycks ner på bästa sätt. 
 
Det märkliga är att dessa "HSB-advokater" inte ens klarar av att följa lagen i sitt uppdrag 
som mötesordförande. De tillåter smutskastningar på stämman, utan att reagera (i alla 
fall om det är mot dem som inte tycker exakt som styrelsen), de har inte lärt sig att en 
medlem har yttrande- och frågerätt, etc.  
 
Stämmoprotokoll som advokaterna skrev innehöll ett antal mycket allvarliga och 
direkta felaktigheter såväl som mängder med mindre felaktigheter. 
Allt finns dokumenterat av mig och kan mycket enkelt bevisas. 
 

6.  Den av HSB Malmö utsedde revisorn lurar medlemmarna 
HSB Malmö ordnar fram den av HSB Malmö utsedde revisorn från Ernst & Young till 
styrelsens stöd (som för övrigt tillsatts i ett "skenval"). Denna revisor t.o.m. ljög för 
medlemmarna på årsstämman 2007, vilket är dokumenterat av mig. Revisorn lurade 
medlemmarna i min brf till att tro att styrelsen i min brf gjort en upphandling av revisor 
för föreningen och att BoRevision då ersattes med Ernst & Young. 
En lögn som dessutom är mycket lätt att bevisa som sådan. 
 

7.  Priset för en lögn från en revisor = 4.500 kr 
Ovanstående var denna "HSB-revisors" enda uppgift på stämman, och för denna lögn fick 
medlemmarna betala 4.500 kr i ersättning.  



 
Detta samtidigt som han slipper skadestånd för den skada han orsakar föreningen genom 
att skriva under en årsredovisning som är proppfull med felaktigheter.  
 

8.  Revisorer och styrelse är ett 
Vad som också komplicerar situationen är att de två interna revisorerna agerar som en 
del av styrelsen (justering av stämmoprotokoll görs t.ex. av styrelsesuppleant och intern 
revisor). Anledningen till att revisorerna inte gör någon kontroll av årsredovisningen eller 
något annat är inte bara den saknade kompetensen för detta. När styrelse och revisorer 
är lika okunniga så går man naturligtvis ihop för att inte avslöjas. 
Därmed är cirkeln sluten och ingen som helst insyn eller kontroll finns. 
 

9.  Turning Torso flyttar till min brf under stämman 
På varje stämma i min förening så drar styrelsen med sig ett helt batteri av HSB-folk. 
De främre raderna fylls snabbt upp av personal från HSB på stämmorna i min förening. 
Alla sitter där för att backa upp den fega styrelsen i alla frågor så gott de kan, oavsett vad 
det handlar om. Styrelsen gömmer sig själva bland medlemmarna runtom i lokalen och 
vågar inte ens gå upp på podiet med advokaterna de anlitat mot medlemmarna. 
 

10.  HSB Malmö begår otvetydigt lagbrott !!! 
Vad HSB Malmö inte tycks känna till är att deras närvaro är i direkt strid med lagen. 
Eller så bryr sig HSB Malmö inte om det, eftersom de är så säkra på att ingen kommer att 
dra dem inför rätta ändå. 
 
Lagen gör nämligen ingen skillnad på styrelse och vanlig medlem. Detta är solklart! 
Endast en med fullmakt från HSB Malmös styrelse får närvara. Ändå så tömmer HSB 
Malmö Turning Torso på personal och skickar dem på stämmorna i min förening.  
 
HSB Malmö tror att bara för att de arbetar på HSB så är de fria att bryta mot lagen. 
 

●     300.000 kr för tre stämmor mot normalt 5.000 - 10.000 kr per stämma 
Styrelsen i min lilla bostadsrättsförening kastade ut nästan 200.000 kr på en enda 
stämma (jämfört med normalt 10.000 kr), med som enda mål att försöka dölja styrelsens 
fel och misstag samt för att stoppa alla motioner från att gå igenom.  
Årsredovisningen är svårtolkad och klargör inte vad som kostat vad, men den totala 
kostnaden för tre stämmor är enligt styrelsen 300.000 kr, varav 200.000 kr specificerats 
för en av dessa tre stämmor.  
 

●     Nästa stämma uppskattas till 100.000 kr 
Kostnaden för årsstämman 2008 har styrelsen i årsredovisningen hävdat att de tror den 
kommer landa på 100.000 kr. "Besparingen" tycks främst ligga i att inga motioner 
överhuvudtaget har besvarats denna gång (mer än med en mening/motion i stil med "Du 
har inga bevis"... vilket jag självklart har). 
 

●     Kostnad för föregående extrastämma; 50.000 - 100.000 kr 
Kostnaden för den senaste extrastämman i min förening har styrelsen inte velat avslöja, 
men min uppskattning är närmare 100.000 kr (normalt ca 5.000 kr). 
 

●     Varje stämma i min förening hålls av advokater.  
De av HSB Malmö och styrelsen anlitade advokaterna har inga som helst skrupler. 
Senaste två gångerna har advokat Mats Engstrand från advokatfirman Delphi varit 
mötesordförande. Han ger verkligen inte ett gott intryck med sitt högst klandervärda 
beteende och hantering av stämman, och det finns oerhört mycket att skriva om detta 
(inget positivt), men jag ska inte gå närmare in på det just här!

HSB Malmö bistår med hjälp att försöka täcka över alla fel som styrelsen gör.  
 



Det finns ett tillfälle på året som denna styrelse måste lämna sitt ide och tvingas konfronteras för 
alla de misstag, fel och brott (enl. mig) som de begår, och det är på årsstämman. Det är alltså det 
enda tillfället som övriga medlemmar får en chans att se i alla fall en liten del av vad som hänt 
bakom kulisserna.  
 
Men då står HSB Malmö där och blockerar all insyn och stöttar styrelsen i varje fel, misstag och 
olaglighet som denna styrelse gjort. 
Ska det verkligen vara på detta viset?

Hur vanligt förekommande är detta? 
Nu råkar jag veta att min brf är inte den enda inom HSB Malmö där HSB Malmö beter sig så här, 
så jag kan inte ta åt mig "äran" att vara ensam om att bli behandlad så illa av HSB Malmö. Hur 
ofta HSB Malmö täcker över för styrelser finns det naturligtvis ingen statistik på. Men om inte 
HSB Malmö snart upphör med att till varje pris skydda maktfullkomliga styrelser och bistå med 
hjälp att trycka ner varje enskild medlem som har en åsikt som inte överensstämmer med 
styrelsen så får väl ett system tas fram för att registrera detta med de drabbades hjälp (om det 
inte finns någon annan lösning). 

●     Hopplös kamp för enskild medlem mot styrelse och HSB 
�❍     Hur ska en enskild motionär utan resurser kunna värja sig mot en dålig styrelse 

som stöds fullt ut av HSB Malmö, ett gäng inhyrda advokater, revisorer, etc, etc., 
där alla gör allt för att skydda styrelsen/sig själva, och dölja samtliga fel? 
 

�❍     SKYR INGA MEDEL - LJUGER ÖPPET 
Speciellt med tanke på att styrelsen inte skyr några medel där inga lögner är för 
stora och där ingen av de inblandade avslöjar de lögner som de alla är fullt 
medvetna om! De lögner som styrelsen förmedlar till medlemmarna har under 
rådande förhållande HSB Malmö precis lika stort ansvar för som de i styrelsen som 
rent faktiskt framför dem! 
 

�❍     PERSONLIGA PÅHOPP & MOBBNING I OANADE MÄNGDER 
På stämmorna i min brf är det nu bara två personer kvar som vågar yttra sig 
kritiskt mot alla de fel som begås av styrelsen. På varje stämma så haglar det 
personliga påhopp över oss. En stämning som styrelsen, med rena osanningar och 
alla till buds stående sätt, i nära samarbete med HSB Malmö byggt upp under lång 
tid. Även om det bara är några få som står för dessa dumma påhopp så kan det 
inte tillåtas få gå till så här! HSB Malmö tror att de kan gå fria från en rättslig 
prövning bara för att HSB Malmö inte själv står för påhoppen. HSB Malmö tror att 
de kan gå fria från att fällas för dessa trakasserier bara för att HSB Malmö 
överlämnar till någon annan att sitta som mötesordförande. Jag är inte fullt lika 
säker på att det kommer att lyckas. Detta tack vare den extremt enkelt bevisbara 
inblandningen av HSB Malmö i de trakasserier som genomförs.  
 
Om HSB Malmö fortsätter på detta vis så kommer jag naturligtvis att dra HSB 
Malmö inför rätta. Inte så mycket för min egen skull kanske, utan mer för alla 
andra utsatta i föreningarna som råkar illa ut. Därför ger jag HSB Malmö en sista 
chans nu att inte bara upphöra med sin mobbningstaktik, utan att även anstränga 
sig att i alla fall lite försöka att återställa vad de orsakat. 
Det är HSB Malmö som har bollen, och jag hoppas därför att HSB Malmö också gör 
bra mycket mer än vad jag yrkat här nedan. Med start nu! 
 

�❍     MINA PENGAR ANVÄNDS MOT MIG !!! 
Inte blir det bättre av att styrelsen inte har någon bortre gräns för hur mycket de 
kan använda av mina pengar och de andra medlemmarnas pengar enbart i syfte att 
hålla sig kvar på sina på tok för högt arvoderade poster!



Ska det verkligen höra till HSB Malmös uppgifter att skydda en dålig styrelse så att det aldrig kan 
avslöjas hur illa föreningen sköts?  
 
Jag hoppas innerligt att det inte finns en enda person som tycker något annat än att det är mycket 
fult och oansvarigt av HSB Malmö att på detta sätt utnyttja en inkompetent styrelse för att göra sig 
en rejäl hacka på godtrogna medlemmarnas bekostnad.  
 
Det här måste vara så långt från de kooperativa tankarna som man kan komma!

HSB Malmö resonerar som att en dålig styrelse är bättre än ingen styrelse, och därmed får usla 
styrelser sitta kvar tack vare HSB Malmö. Men när det verkligen kommer till kritan så blir det 
alltid en styrelse som kan ta över. 

Det viktiga är att en styrelse alltid måste vara införstådd med att om de missköter sitt uppdrag så 
kommer HSB Malmö inte att stå där och backa upp dem, så som sker idag.

Inte en kamp MOT, utan en kamp FÖR !!! 
När jag m.fl. träffade styrelsen efter sommaren 2007 så fick vi de traditionella anklagelserna riktade mot oss med 
antydningar om att vi bara var ute efter att ställa till med problem. Min kamp mot hur det ofta går till idag inom 
HSB är verkligen inte en kamp mot någon, det är en kamp för i främsta hand de 43.000 medlemmarna inom HSB 
Malmö, men även för alla bostadsrättshavare och bosparare i hela landet. Det är en ensam kamp. Vi är några 
stycken i Malmö som inte låter oss tryckas ner så lätt och som vågar stå upp mot allt vi utsätts för. Det hade varit 
trevligt om fler hade velat ställa upp, och jag hoppas att fullmäktigeledamöterna på årsstämman 2008 banar väg 
för en kooperation som ställer upp för alla medlemmar, där alla ska veta att det inte är acceptabelt att ljuga eller 
förtrycka någon annan. Såväl styrelsens svar på denna motion som ledamöternas beslut i denna motion kommer 
att visa hur det blir med den saken.

 
Hur kommer HSB Malmös styrelse att svara på denna motion?

●     Undanflykter och kommentarer utan relevans för denna motion 
På denna motion kommer vi naturligtvis få höra ett antal undanflykter, där HSB Malmös 
styrelse bl.a. kommer att lägga ansvaret på andra utanför HSB. HSB Malmös styrelse 
kommer att svara i stil med att om medlemmarna inte är nöjda så får de byta ut 
styrelsen, och andra floskler som inte har det minsta med denna motion att göra (utan 
som bara är till för att förvilla).  
 
HSB Malmös styrelse kommer att säga att det är ett internt problem i föreningen, 
trots att jag så detaljerat beskrivit att det är precis vad det inte är.  
 

●     Inga detaljer 
HSB Malmös styrelse kommer i sitt svar inte att vilja gå in i detaljer, eftersom sanningen 
naturligtvis inte precis är till någon fördel för dem. 
HSB Malmös styrelse kommer i bästa fall att plocka ut några få punkter som de bemöter, 
där de tror att de kan ha en chans att förvirra stämman. 
 

●     Ingen diskussion med mig 
HSB Malmös styrelse kommer heller inte att vilja diskutera denna motion med mig (mer 
än i så fall för att be mig dra tillbaka den). Detta eftersom styrelsen vet att jag har rätt, 
och då går det inte att argumentera emot vad jag här avslöjat. 
HSB Malmös styrelse kommer inte att våga ta tjuren vid hornen. 
 

●     Styrelsen kommer inte ge mig möjlighet att bemöta styrelsens svar 
För att skydda sig själva så mycket som möjligt så kommer styrelsen inte att ge mig 
någon möjlighet att bemöta det svar som styrelsen skriver på denna motion. 



Detta för att jag inte ska kunna kommentera oriktiga påståenden från en styrelse som 
aldrig tycks våga stå för sina uttalanden.  
 

●     Så luddiga och undanglidande svar som möjligt 
HSB Malmös styrelse kommer att akta sig noga för att säga något konkret. De vågar inte 
säga något konkret i sitt svar till denna motion av rädsla för att det kan motbevisas. 
Svaret från styrelsen kommer av denna anledning att bli mycket luddigt. 
 

●     Styrelsen kommer att bekosta extern hjälp med DINA pengar 
Med stor säkerhet kommer styrelsen anlita en advokat för att formulera svar på denna 
motion (m.fl.), för att inte riskera att sanningen avslöjas. Denna advokat - med som enda 
uppgift att skydda styrelsen (känns det igen?), och inte att på det minsta sätt värna om 
medlemmarnas bästa - får medlemmarna i HSB Malmö vackert betala, dessutom trots att 
svaret inte blir bättre.  
 
Frågan blir då om du vill ha en styrelse som inte själv kan formulera sig?  
 

●     Inga erkännanden eller ursäkter 
HSB Malmös styrelse kommer inte att erkänna sina gärningar. HSB Malmös styrelse 
kommer att hävda att vad jag skriver här inte är sant. Men jag kan garantera att jag 
aldrig skriver något som inte är sant. Varför skulle jag göra det? Vad skulle jag ha att 
tjäna på detta? Tvärtom är det ju så att det inte är någon rolig uppgift att avslöja tråkiga 
sanningar som i denna motion, för det finns alltid de som hatiskt angriper 
sanningssägaren på olika irrelevanta sätt, med påhopp och allt, i stället för att hålla sig till 
själva sakfrågan. Så tro mig när jag säger att allt vad jag skriver här är fullt ut sant! Allt 
finns dessutom dokumenterat i detalj på min webbplats om bostadsrätter! 
 

●     Ingen lösning på problemet 
HSB Malmös styrelse kommer inte heller att presentera någon lösning på problemet. 
En styrelse i HSB Malmö som värnar om medlemmarna hade tagit detta problem på 
största allvar och omedelbart sett till att ta fram ett åtgärdspaket som säkrar att HSB 
Malmö aldrig mer stöttar usla styrelser på medlemmarnas bekostnad. 
 

●     Bevisligen osanna påståenden om att styrelsen inte känner till vad som hänt 
Möjligen kommer HSB Malmös styrelse hävda att de är okunniga om allt vad som 
försiggått i min förening. Jag vill därför nämna att HSB Malmös styrelse (Alf Gustavsson 
och Maj-Britt Thulin) själv delat ut fullmakter till HSB-personal att närvara på stämmor i 
min brf. Naturligtvis gör de inte detta utan att helt veta skälet till varför HSB Malmö fyller 
upp varje stämma i min brf.  
 
Och informationschef Bengt Skånhamre sitter i styrelsen i min brf.  
 
Att HSB Malmös styrelse inte skulle veta vad som hänt i min brf, eller vad HSB Malmö haft 
för sig, är som alla säkert förstår därför helt uteslutet. 
 
Men nu vet styrelsen! Styrelsen har några månader på sig att visa att de tar seriöst på 
detta, och verkligen anstränger sig för att för att uppnå kraftiga förbättringar!  
 

●     Ingen notis om att jag redogjort för hur styrelsens svar kommer att utformas 
Jag tror inte ens att HSB Malmös styrelse kommer att bry sig om att jag redan här 
redogjort för hur HSB Malmös styrelse kommer att reagera på denna motion. 
De litar på att det ska vara lätt att lura fullmäktigeledamöterna med traditionellt luddiga, 
svävande, och irrelevanta svar.  
 
De små trick jag beskrivit här kommer att vara genomgående för nästan alla motioner, 
som den uppmärksamme kommer att kunna notera.  
 

●     Jag hoppas... 
... naturligtvis att jag har fel i hur HSB Malmö kommer att hantera denna motion, men om 



inte förr så vet vi det med säkerhet den 26 april 2008.  
 
Skulle jag ha fel så kommer ovanstående redogörelse för styrelsens bemötande av 
motioner inte att stå i den motion som alla får ta del av. 
Men om ovanstående text står kvar på stämman så vet alla att det blev exakt som jag 
förutspådde.

Jag för fram problemen inom HSB Malmö i ljuset och nu är det dags för var och en av fullmäktigeledamöterna att 
sätta ner foten och visa att de tar ansvar och inte accepterar dylikt beteende, enligt vad jag beskrivit i denna 
motion.  
 
JÄV 
Det är en uppenbar jävsituation som uppstår här, med anledning av att de flesta som ska besluta i denna motion är 
direkt och personligt berörda av motionen. I en fungerande demokratisk organisation skulle därför 
fullmäktigeledamöterna - som nästan uteslutande består av styrelseledamöter (exkl. Bospargruppen) - sakna rätt 
att fatta beslut i denna fråga, och frågan skulle i stället beslutas direkt av HSB Malmös 42.000 (eller 43.000?) 
medlemmar.  
 
Därför blir det särskilt intressant att se inte bara hur styrelsen besvarar denna motion, utan kanske framförallt 
fullmäktige-ledamöternas reaktion och beslut.  
 
Hur sannolikt är det att stämman fattar ett beslut som innebär att HSB Malmö inte ska backa upp dem när de gör 
fel, och att HSB Malmö inte ska bistå med hjälp att täcka över de misstag de ev. gör, och att HSB Malmö inte 
stillatigande kommer att acceptera osanningar från styrelser?

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmö ska aldrig under några omständigheter åta sig att besvara motioner 
åt någon styrelse i en bostadsrättsförening. 
Inte ens om avsikten inte är att alla motioner ska avslås oavsett vad de handlar 
om.  
 

2.  HSB Malmö ska följa lagen, precis som medlemmar måste göra, och inte bevista 
någon brf-stämma med mer än en person med fullmakt (fram till dess att 
föreningen ändrat sina stadgar så att medlemmarna får samma rättigheter som 
styrelser orättmätigt tagit sig tidigare). 
 

3.  HSB Malmö ska arbeta för att alla kostnader för alla stämmor tydligt och särskilt 
redovisas för medlemmarna i årsredovisningen. 
 

4.  HSB Malmö ska verka för att röstlängder inte manipuleras, utan att alla som 
närvarar på stämman ska redovisas i röstlängden.  
 

5.  Ovanstående punkter skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar. 

6.  HSB Malmö ska inte hålla dåliga styrelser bakom ryggen så att 
bostadsrättsföreningarna därigenom tar skada på något sätt.  
 
Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.  
 

7.  Det är HSB Malmös ansvar att se till så att brf-styrelser alltid är införstådda med 
att styrelsen inte kommer att understödjas av HSB Malmö om styrelsen gör fel/
misstag eller begår oegentligheter/brott om dessa kommer till HSB:s kännedom. 
HSB Malmö ska inte acceptera att medlemmarna undanhålls information bara för 
att denna information kan vara känslig eller avslöjande för brf-styrelsen  
 
Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.  
 



8.  HSB Malmö ska inte backa upp eller försöka dölja fel, misstag och brott som en 
styrelse begår. Alla styrelser ska vara fullt och klart medvetna om att detta inte 
ingår i HSB Malmös uppgifter, utan HSB Malmö ska i stället verka för 
medlemmarnas bästa genom öppenhet och insyn i brf:arna.  
 
Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.  
 

9.  Det ska bl.a. finnas en uttalad och skriftlig policy för HSB Malmö att öppna 
("offentliga") styrelseprotokoll alltid rekommenderas av HSB Malmö. 
 

10.  HSB Malmö ska noga och löpande informera alla medlemmar i alla brf:ar om att 
HSB Malmö inte kommer att stå stillatigande bakom en styrelse som begår fel/
misstag eller brott. 

11.  HSB Malmö ska återbetala de pengar som HSB Malmö kostat min brf för de tre 
senaste stämmorna, uppskattningsvis 200.000 kr, vilket eg. borde vara över 
300.000 kr (den totala kostnaden enligt årsredovisningen) exkl. skadestånd. 
 
Vill sedan HSB Malmö visa på ärlighet och uppriktighet samt att HSB Malmö 
verkligen inser att man inte får bete sig så här så skickar HSB Malmö dessutom 
en skriftlig ursäkt till var och en i min brf. 

12.  HSB-representanten ska ha en kontroll- och upplysningsfunktion. 
Det ska ligga i HSB-representantens uppgift att när denne ser fel/misstag, 
oegentligheter, brott eller dylikt (t.ex. misstanke om jäv eller trakasserier från 
styrelsen av enskild medlem) inom en styrelse så ska HSB-representanten 
omedelbart rapportera detta vidare till HSB Malmö.  
Denna rapport ("svarta listan") ska finnas tillgänglig för alla på HSB Malmö och 
det är styrelsens och varje tjänstemans (som har kontakt med brf:ar) ansvar att 
veta vad som står i denna rapport för den brf som de har kontakt med.  
 
Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #35. 

Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery!

Bakgrund: 
I SDS (i början av januari 2008) kunde vi läsa att det då eventuellt skulle kunna gå att sälja 
Turning Torso "med vinst". 
 
Tur att vi har media så att vi medlemmar i alla fall får någon information om vad som händer 
inom HSB Malmö. Inte ens på HSB Malmös webbplats läggs det ut någon information om 
Turning Torso (varken före eller efter informationen i SDS). 
 
Men om det nu skulle vara sant att HSB Malmö har sådan tur att Turning Torso i viss aspekt 
ligger på plus tack vare de generellt ökade fastighetspriserna under 2007 så är det min mening 
att det bara är att sälja, i ren respekt för medlemmarna, som inte tycks vara av riktigt samma 
åsikt som HSB Malmö och dess styrelse.  
 
Enligt VD Lars Danielsson så överstiger värdet på Turning Torso produktionskostnaderna (1,865 
miljarder kronor, inklusive Turning Torso Gallery). Det hade varit bra om värdet på TT överstigit 
produktionskostnaderna tillsammans med tillhörande kostnader, men om så ej är fallet 
kanske medlemmarna i HSB Malmö måste vara beredda på att acceptera denna förlust.  
 
Jag misstänker att en av anledningarna till att ingen information om Lars Danielssons (och 
styrelsens) syn på Turning Torso gått ut till medlemmarna, varken via HSB Malmös webbplats 
eller i ett pressmeddelande, är just för att det ska vara SDS som gjort formuleringarna om 
Turning Torso, och inte HSB Malmö. Eller har jag fel? 
 
Att värdet på Turning Torso eventuellt (om man läser SDS noga ser man att det bara är en 
gissning från HSB Malmö) överstiger själva produktionskostnaderna är alltså inte riktigt samma 
sak som att HSB Malmö kan sälja Turning Torso utan förlust!  
 
Lars Danielsson hävdar, enligt SDS, att HSB Malmö i oktober 2007 fått in ett bud på Turning 
Torso som Lars Danielsson (styrelsens åsikt = ?) betraktar som seriöst (vad nu det innebär).  
 
Lars Danielsson understryker att det är en styrelsefråga om TT ska säljas. Men jag har lite svårt 
att se hur styrelsen skulle kunna ta att beslut av denna omfattning när inte ens beslut tas om de 
mest grundläggande med kritiskt viktiga saker.  
 
Därför vill jag formulera om det till att det är en medlemsfråga och inte en styrelsefråga!  
 
I SDS kan vi läsa följande; "– Allt är till salu men jag vet inte vid vilken prisnivå. I de 
styrelsemöten jag deltagit i har frågan inte varit aktuell. Turning Torso är till stor glädje både för 
HSB och regionen, säger HSB Malmös styrelseordförande Alf Gustavsson."  
 
Jag vet inte hur många som håller med mig, men mina kommentarer är följande. 

1.  För det första så borde kanske styrelsens ordförande vara närvarande på fler 
styrelsemöten. Det låter som att den aktuella frågan varit aktuell på de styrelsemöten 
som ordföranden inte närvarat på. 
 

2.  Hur förklarar HSB Malmös styrelse att styrelsen inte ens tagit upp en så viktig 
fråga som en ev. försäljning av Turning Torso? 
 

3.  Sedan anser jag att det inte är HSB Malmös medlemmars ansvar och uppgift att glädja 
regionen med sina pengar på detta sätt. I en fråga där dessutom HSB Malmös 
medlemmar inte fått vara med och vara delaktiga i detta beslut (där Turning Torso 
byggdes med stöd av en rösts övervikt av de närvarande fullmäktigeledamöterna). 
 



4.  Sedan tror jag att det råder delade meningar om ifall Turning Torso är till stor glädje för 
HSB. Det är säkert till glädje för styrelsen och HSB Malmös tjänstemän som häckar i 
Turning Torso på upp till 10 våningar av denna byggnad. Men för medlemmarna tror jag 
glädjen är något mindre.  
 
Medlemmarna kommer inte ens in i byggnaden, och ytterst få av HSB Malmös 
medlemmar har därför satt sin fot i detta "glädjens hus".

Jag anser med bakgrund av detta att Turning Torso ska säljas om det skulle vara sant att det 
finns någon som vill köpa Turning Torso.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Turning Torso och Turning Torso Gallery ska säljas om det är någon som bjuder 
ett pris som överstiger produktionskostnaderna (men helst över 
totalkostnaden). 

2.  När kalkyler över kostnaden för Turning Torso presenteras så ska inte bara 
produktionskostnaderna uppges, utan samtliga kostnader ska räknas in, även t.
ex. extrakostnader för inhysa HSB Malmö i en stor del av Turning Torso (först 
därefter kan man se hur stor förlust/vinst HSB Malmös medlemmar gör). 
 

3.  Som beslutsunderlag för denna motion måste alla kostnader (alltså inte bara 
rena produktionskostnader) för Turning Torso redovisas senast på denna 
stämma, antingen under i kallelsen specifikt angiven punkt för detta eller i 
samband med denna motion (eller både och, men viktigt att det görs före 
stämman). 
 
Även styrelsens och VD:s syn på att sälja Turning Torso redovisas före stämman 
med konkreta fördelar och nackdelar (exkl. ej relevanta synpunkter som att 
Turning Torso är till "glädje" för regionen och för de som arbetar på HSB 
Malmö).  
 
Här nämnda kostnader och styrelsens/VD:s syn ska redovisas även i svaret till 
denna motion. I annat fall omöjliggör styrelsen för fullmäktige att få tid att 
tänka igenom hur man vill ha det. 

4.  HSB Malmö ska (som det är nu för vissa frågor) inte ha media som enda 
informationskanal för vad som händer inom HSB.  
Om det skrivs om HSB Malmö i media ska HSB Malmö alltid parallellt använda sig 
även av andra informationskanaler, kanske främst HSB Malmös webbplats.
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MOTION #36. 

UTBYTE AV VD FÖR HSB MALMÖ OCH 
REVIDERING AV LÖNESÄTTNING MED FÖRMÅNER

Bakgrund: 
 
Den 18/1 2008 kunde vi läsa i media att styrelseordförande Alf Gustavsson lämnar sin post med 
omedelbar verkan och att Maj-Britt Thulin blir tillförordnad styrelseordförande.  
 
Denna information gick ut innan HSB Malmö själv informerade sina medlemmar. Någon 
förklaring till styrelsens dröjsmål med sitt uttalande gavs inte. Detta agerande skapar 
oundvikligen en viss oro bland medlemmarna om att styrelsen är handlingsförlamad. 
Det riskerar också att minska förtroendet för styrelsen såväl som HSB.  
 
I SDS kunde vi då läsa följande; 

●     "Övriga styrelsen hade för avsikt att ta ifrån mig min attesträtt, min rätt att teckna firma 
och min rätt att kommunicera utåt. Då är loppet kört, säger Alf Gustavsson till SDS."

Jo, loppet var nog i och för sig kört redan när Alf Gustavssons påstådda fuffens avslöjades. 
Det låg naturligtvis i övriga delar av styrelsens eget intresse att göra detta, för att slippa stå till 
svars inför medlemmarna för detta. En ren överlevnadsfråga. Inte minst efter hur illa HSB 
Malmös styrelse hanterat klandret av årsstämman. Alf Gustavsson skulle naturligtvis ha stoppats 
för länge sedan. 
Han har enligt min mening skadat HSB Malmö minst lika mycket som Johnny Örbäck.  
 
Vi kunde också läsa att alla styrelseledamöter gjort sig oåtkomliga för media. 
Det finns ingen ursäkt för detta. Organisationen får inte vara så här trög och okunnig, eftersom 
det bara skadar HSB Malmös anseende.  
 

Vad gör valberedningen? 
En viktig fråga i detta sammanhang är vad valberedningen gör? Det är väldigt, väldigt tyst från 
dem, och det är inte utan att man undrar om de finns kvar. 

●     I ett läge som detta måste naturligtvis valberedningen göra tydliga uttalanden och 
redovisa i detalj hur de kommer att hantera situationen. 
I stället möts medlemmarna av en kompakt tystnad från valberedningen. 

Sent pressmeddelande 
Efter att information gått ut i media så kom till slut ett försiktigt pressmeddelande från HSB 
Malmö. Det löd som följer; 
"Pressmeddelande 18 januari  
 
Alf Gustavsson har igår eftermiddag skriftligen meddelat att han med omedelbar verkan avgår 
som ordförande och ledamot i HSB Malmös styrelse.  
 
Under 2007 har styrelseledamöterna haft synpunkter på ordförandens hantering av sitt uppdrag 
och har vid ett flertal tillfällen både enskilt och i grupp meddelat honom detta.  
 
Den utlösande faktorn till det bristande förtroendet för ordföranden är att ordföranden 
och HSB Malmös verkställande ledning avseende VD:s anställningsvillkor ingått ett 
avtal, som styrelsen inte godkänt. Styrelsen har påbörjat omförhandling i positiv anda, 
och VD har styrelsens förtroende.  



 
Vi vill med denna information vara öppna mot våra medlemmar. Det har krävts 
noggranna överväganden, tuffa beslut samt en gemensam strävan att göra det som är 
bäst för HSB Malmö och dess medlemmar.  
 
För ytterligare kommentarer kontakta: 
Maj-Britt Thulin, vice ordförande, 0730-48 08 73"  
 

1.  Till att börja kan man konstatera att trots vad som sades i media så var Maj-Britt Thulin 
fortfarande vice ordförande. Olika bud från olika håll... vem ska vi tro på...? 
 

2.  Sedan kan man fråga sig varför t.ex. samtliga revisorer var helt oinformerade om 
allt, trots att styrelsen hävdar att styrelseledamöterna vid ett flertal tillfällen, både enskilt 
och i grupp, framfört klagomål på styrelsens ordförande?  
 
Tycker styrelsen att problem inom styrelsen är internt för styrelsen och att inte ens 
revisorerna har rätt att få någon information om någon begår oegentligheter e. dyl.?  
 

3.  Varför vill HSB Malmös styrelse inte vara öppen mot medlemmarna och 
informera om vad ledamöterna framfört klagomål på? 
Detta måste medlemmarna naturligtvis få veta, inte minst för att kunna se till så att det 
blir någon ordning på styrelsearbetet.  
 

4.  Varför vill HSB Malmös styrelse inte vara öppen mot medlemmarna och i sin 
helhet redogöra för avtalet mellan de två nära vännerna, VD:n och 
styrelseordföranden? 
 

5.  Sedan kan man ifrågasätta om den kvarvarande styrelsen arbetar i medlemmarnas 
intresse när de påbörjar "omförhandling" med den som fört såväl medlemmar som 
styrelse bakom ljuset? Bör inte i stället en dylik person avsättas med omedelbar verkan? 
Risken är att många får intrycket att HSB Malmö drar till sig skumma filurer som en 
magnet genom att HSB Malmö är så lätt att lura på pengar. Styrelsens agerande 
skadar förtroendet för HSB Malmö!

Styrelsen skriver i pressmeddelandet; 
"Det har krävts noggranna överväganden, tuffa beslut samt en gemensam strävan att göra det 
som är bäst för HSB Malmö och dess medlemmar."  
 
Tycker styrelsen verkligen att de gjort det som är bäst för medlemmarna? 

1.  Revisorerna har inte informerats förrän media kontaktade dem. 
 

2.  HSB Malmö blev av med sin ordförande först genom att han avgick själv, och inte genom 
att styrelsen såg till att han avsattes av stämman. 
 

3.  Tänkte styrelsen i stället försöka lura medlemmarna att tro att det fanns en 
ordförande, men ingen skulle få reda på att han saknade alla befogenheter? 
Det känns som en aning oärligt beteende gentemot medlemmarna! 
 

4.  Anser styrelsen verkligen att Lars Danielsson kan få sitta kvar efter detta? 
 
I SKD (den 19/1) kunde vi läsa följande; 
"Vad gäller vd Lars Danielsson framhåller hon att styrelsen har fullt förtroende för 
honom". Hur är det möjligt att styrelsen har "fullt förtroende" för en av två parter 
där styrelsen tvingat den andra parten att avgå pga hans oegentligheter mellan 
dessa två parter?  
 

5.  Styrelsen vill inte gå ut och redogöra för det hemliga avtalet med Lars Danielsson.  



 
Den 19/1 2008 kan vi läsa i SDS att styrelsen inte vill kommentera det avtal som 
upprättats i hemlighet mellan Lars Danielsson och Alf Gustavsson. Inte kommentera? 
Medlemmarna ska fortsätta hållas i mörker, utan någon som helst förklaring från 
styrelsen.  
 
Till SKD (den 19/1) svarar däremot Maj-Britt Thulin; 
"– Vi hoppas på en snabb lösning i samförstånd och det avtal vi vill ändra innehåller inte 
några fantasivillkor". Vad innebär denna kryptiska formulering? 
Om avtalet inte innehåller något speciellt, varför tvingade styrelsen med sitt 
agerade ordföranden att avgå för detta avtal? Känns lite luddigt. 
 
Ett klarläggande här om avtalet är av yttersta vikt!!!  
 

6.  Hur kan styrelsen ha en arbetsordning där en ordförande bemyndigas att teckna 
avtal helt på egen hand, utan att styrelsen ens ska behöva känna till vad som 
tecknas mellan två personer som dessutom är i en jävsituation pga sitt 
kompisskap även privat?  
 
Det är en sak att en person i styrelsen kanske sköter förhandlingarna, men det slutgiltiga 
beslutet måste ovillkorligen tas av hela styrelsen, och det måste väl ändå styrelsen 
förstå? Styrelsens ledamöter kan inte svära sig fria här! 
 

7.  Styrelsen har väntat in i det längsta med att informera medlemmarna. När information väl 
dykt upp så har det bara varit minsta möjliga information. 
 

8.  Vid varje tillfälle så är det media som informerat medlemmarna i stället för att styrelsen 
först gått ut med information. 
 

9.  Media har mer eller mindre tvingat fram den lilla information som medlemmarna fått. 
 

10.  Etc., etc.

Är ovanstående verkligen vad som är bäst för medlemmarna, enligt styrelsen? 

Från Sveriges Radio fick vi sedan kompletterande information om att ordföranden under 
sommaren 2007 i största hemlighet tecknat ett avtal med sin Rotarykamrat, HSB Malmös VD 
Lars Danielsson, och först i december 2007 så fick resten av styrelsen kännedom om det avtal 
som ordföranden och VD tydligen tecknat bakom ryggen på alla andra.  
 
I SDS står det; 
"- Det här är ett beslut han tagit själv. Han har själv valt att avsluta sina uppdrag, säger Maj-
Britt Thulin, viceordförande".  
 
Frågor som osökt uppstår här är; 

1.  Maj-Britt Thulin understryker att Alf Gustavsson själv valt att avgå för det som hela 
styrelsen försökt hemlighålla för medlemmarna in i det längsta. 
Hade det inte visat på lite handlingskraft i den kvarvarande delen av styrelsen om de 
kallat till en extrastämma för att avsätta en ordförande som lurar och bedrar alla på det 
mycket allvarliga sätt som han tycks ha gjort, enligt styrelsen? 
 

2.  Varför tog styrelsen inte en extrastämma för att i demokratisk ordning reda ut frågor 
och ställa allt tillrätta? Det tycks ju helt uppenbart mot den aktuella bakgrunden att 
ordföranden skulle fråntas alla nycklar och att Turning Torsos concierge skulle eskortera 
honom ut från första minut som styrelsen fick reda på vad som hade hänt.



Nu vet vi i alla fall en del om vad som inträffat.  
 
Från vad vi kunnat läsa så har det kommit fram att HSB Malmös VD Lars Danielsson grundlurat 
alla för sin egen personliga vinnings skull. 

●     I detta läge, finns det något alternativ än att Lars Danielsson måste gå! 
 

●     Att styrelsen håller på att försöka "omförhandla" löser väl ingenting? 
Hur många inom HSB har kvar det minsta förtroende för Lars Danielsson???  
 
Omförhandla??? 
Är inte en omförhandling att lägga kraft och resurser på något meningslöst? 
Finns det något annat att förhandla om än Lars Danielssons avgångsvederlag? 
Vilken kompetens finns inom styrelsen för att förhandla? Om denna förhandling 
med Lars Danielsson inte sköts av någon med erfarenhet av detta så riskerar 
resultatet att bli mycket dåligt för HSB Malmös medlemmar (som tidigare)!  
 

●     Varför arbetar inte styrelsen nu i medlemmarnas intresse och börjar söka efter en ny VD 
som inte bara är ute efter att plocka medlemmarna på så mycket pengar som möjligt 
(som vi kan se av den fantasilön han redan har)?

Ännu några viktiga frågor som uppstår nu; 

1.  Har HSB Malmös alla revisorer sovit sig igenom sitt uppdrag? 
 

2.  Hur kan både styrelse och revisorer vara helt ovetandes om Alf Gustavssons och Lars 
Danielssons skumraskaffärer tillsammans? 
 

3.  Vilka rutiner finns det i styrelsen om en enda ledamot har rätten att ensam bestämma 
arvode och förmåner åt VD:n som dessutom har en klubb ihop (president och vice 
president i en liten Rotary-klubb i HSB:s lokaler)?  
 
Finns det inte ett regelverk inom styrelsen för ens en så här grundläggande sak?  
 
När kommer detta att hända nästa gång?

Medlemmarna har blivit rejält grundlurade även i en annan fråga. 
HSB Malmö skriver (bl.a. i årsredovisningen, om jag minns rätt) att det tagits fram rutiner efter 
Johnny Örbäcks skumraskaffärer så att det inte längre skulle vara möjligt att lura och bedra 
medlemmarna på deras pengar.  
 
Tydligen går detta fortfarande alldeles utmärkt! 

SDS frågar (den 19/1) Lars Danielsson om han är beredd att gå ner i lön. 
Lars Danielsson svarar; 
"Där är vi inte ännu. Vi för en diskussion om ett avtal som jag har slutit med den gamla 
styrelseordföranden i god tro".  
 
I god tro? Lars Danielsson har självfallet varit fullt medveten om att hans Rotary-kompis Alf 
Gustavsson utnyttjat avsaknaden av regelverk och den bristande kompetensen i styrelsen.  
 
Det ska inte förhandlas om något annat avtal än Lars Danielssons uppsägningsavtal. 
Denna förhandling måste skötas av proffs, annars riskerar HSB Malmö råka illa ut igen!  
 
Åtala VD och styrelseordföranden 



Varför överväger inte styrelsen att åtala Alf Gustavsson och/eller Lars Danielsson?  
 
Lars Danielsson spelade helt oskyldig och ovetandes i inledningen av detta lilla drama. 
Men nu vet alla vad som egentligen gäller!  
 
På webbsidan http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm har jag tidigare skrivit bl.a. 
följande; 

Sveriges högst betalda VD !!! 
½ mkr mer än VD för HSB Sthlm och HSB Gbg

Vem är Sveriges högst betalda VD inom HSB? Jo, Lars Danielsson, HSB Malmö, leder överlägset med 1.871.000 kr i fast lön. 
Totalt minst 3,4 mkr år 2006!!! Det kan jämföras med VD för HSB Stockholm och VD för HSB Göteborg som har runt 1,3 
miljoner kronor i lön. 
 
Av de förmåner som redovisats (utöver t.ex. 1,4 mkr i pensionskostnader för 2006) tillkommer sedan 89.000 kr (ingen 
information om vad detta avser).  
 
Hur oväntat var detta?  
 
Omedelbart efter sin anställning så höjde VD:n sin lön med 180.000 kr. 
 
Utdrag från årsredovisningen 
"Lars Danielsson tillträdde som VD i HSB Malmö den 1 januari 2006, med en årslön om 1.692.000 samt förmån av fri bil. 
HSB Malmö har också tecknat en privat sjukvårdsförsäkring i enlighet med anställningsavtalet. VD är berättigad till 
tjänstepension under anställningstiden som skall motsvara 35 % av vid varje tid gällande lön och det ekonomiska värdet av 
andra förmåner. Härutöver har HSB Malmö ingått avtal med Lars Danielsson om direktpension inklusive 
efterlevandepension innebärande att ålderspension utgår från 60-65 års ålder motsvarande 70 % av den vid 60 år gällande 
lönen inklusive förmåner. Pensionsutfästelserna är säkerställda och oantastbara (min kommentar: praktiskt om HSB Malmö 
går i konkurs) genom inbetalda premier till fristående pensionsinstitut. Skyldighet att göra pensionsavsättningar upphör vid 
anställningens upphörande. Vid uppsägning från HSB Malmös sida gäller en uppsägningstid på 24 månader och Lars 
Danielsson skall vara arbetspliktig i tre månader och därefter arbetsbefriad. Efter 60 års ålder är uppsägningstiden 12 
månader. Vid uppsägningen från Lars Danielssons sida gäller en uppsägningstid på sex månader. VD är efter 
uppsägningstidens utgång berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner."  
 
Se Årsredovisning HSB Malmö, 2006  
 
Lars Danielsson har inte bara överlägset högst lön i Sverige, utan även de mest fördelaktiga förmånerna. 
Tack för detta. Spendera gärna fritt våra pengar precis hur ni vill!  
 
Not. 
Under 2003 så låg lön och ersättningar till styrelse och VD på 1.155.000 kr (sociala kostnader på 588.000 kr varav 
pensionskostnader på 178.000 kr).  
 
HÖJNING MED 3,9 MILJONER KRONOR! MEDLEMMARNA BLÅSTA PÅ SINA PENGAR... ÄNNU EN GÅNG!!! 
Tre år senare har dessa 1,7 mkr höjts till 5,6 mkr enl. årsredovisningen !!! 
Vad fick medlemmarna för dessa extra 3.900.000 kronorna ???

Även i de enorma höjningarna som beskrivs ovan så var Alf Gustavsson involverad. 
Om resten av styrelsen också var involverad framgår inte, men detta måste utredas.  
 
Fullmäktigeledamöterna har inte anmärkt på dessa sanslösa höjningar av VD:ns lön och 
förmåner. När man kommer undan med vad som helst så är det lätt att man fortsätter till dess 
att någon reagerar. Som nu, även om reaktionen mest är att jämföra med ett vågskvalp i 
Atlanten.  

 
Hur många vet att Lars Danielsson och Alf Gustavsson har en klubb ihop? 

●     MALMÖ-VÄSTRA HAMNEN Rotaryklubb 

http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm
http://www.hsb.se/content/1/c6/03/93/42/2006.pdf


President Alf Gustavsson 
Vice president Lars Danielsson  
 
Adress: 
Restaurang Torso Twisted  
Västra Varvsgatan 44  
 

●     Har valberedningen varit medveten om detta utan att avslöja något? 
 

●     Har styrelsen varit medveten om detta utan att reagera eller informera medlemmarna? 
 

●     Var i årsredovisningen hittar vi informationen om hur mycket Lars Danielsson 
och Alf Gustavsson betalar för sin lokal i HSB? 
 
Har de ett hyreskontrakt med HSB? Hur ser det ut? Eller ännu en löneförmån?

Det känns som att denna historia bara är toppen av ett isberg. 
Jag tror att det är många med mig som undrar vad Alf Gustavsson själv tjänat på sina hemliga 
avtal med VD:n för HSB Malmö!  
 
Hur ser det senaste hemliga avtalet ut och varför vill styrelsen inte vara ärliga och öppna mot 
medlemmarna och avslöja avtalet? Varför döljs detta för medlemmarna?  

 
Jag har den 18/1 2008 skickat följande skrivelse till HSB Malmös styrelse: 

Till styrelsen för HSB Malmö  
 
I egenskap av medlem och delägare i HSB Malmö vill jag härmed be HSB Malmös styrelse att snarast ta ert ansvar 
som styrelse och se till att Lars Danielsson avsätts och utestängs från HSB Malmö med omedelbar verkan.  
 
Det är självfallet helt ohållbart att han får sitta kvar, och det ska inte ges någon möjlighet att kunna förstöra något 
bevismaterial.  
 
Det lär inte finnas en enda medlem i HSB Malmö som har förtroende för Lars Danielsson längre, när det nu 
framgått hur han i maskopi med Alf Gustavsson fifflat till sig hemliga förmåner.  
 
Att sedan Alf Gustavsson och Lars Danielsson är president och vice president i samma lilla klubb ger nu 
förklaringen till Lars Danielssons orimliga lön och förmåner. Har styrelsen varit medveten om detta?  
 
HSB Malmös styrelse har i detta läge inget alternativ, utan måste omedelbart verkställa Lars Danielssons avsked 
och söka en ny VD.  
 
Jag hoppas innerligt att styrelsen är helt införstådd med detta.  
 
För varje minut som Lars Danielsson får sitta kvar så ökar risken för omfattande skador för HSB Malmös redan 
skamfilade rykte.  
 
Styrelsen måste nu börja visa lite handlingskraft!  
 
Styrelsen måste också överväga att göra en polisanmälan gentemot såväl Alf Gustavsson som Lars Danielsson!  
 
Inte minst måste styrelsen nu börja informera medlemmarna!  
 
Hur tänker styrelsen agera?  
 
Bekräftelse att detta mail tagits emot önskas.

Alla utom 2 bekräftade mottagandet, men någon respons fick jag inte.  



 
Om styrelsen inte skött sitt uppdrag och utfört samtliga nedanstående punkter: 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Styrelsen får i uppdrag att med omedelbar verkan byta ut VD Lars Danielsson. 

2.  Lön och förmåner för VD ska vara mer i paritet med andra distrikt inom HSB, 
vilket innebär en sänkning av VD-lönen med som allra minst 600.000 kronor/år 
och kraftigt reducerade förmåner. 

3.  Lön och förmåner för VD bestäms helt i samråd med fullmäktigeledamöterna. 
Inga beslut om lön & arvode till VD får göras utan fullmäktigestämmans 
godkännande först. Detta skrivs in i stadgarna för HSB Malmö. 

4.  Det hemliga avtalet mellan Alf Gustavsson och Lars Danielsson ska 
offentliggöras!

5.  Lars Danielsson och Alf Gustavsson ska ställas inför rätta för rättslig prövning av 
sitt agerande (där det även utreds hur det gått till att HSB Malmös VD fått den 
lön och de förmåner som han hade redan innan det senaste hemliga avtalet).

Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-23 



MOTION #37. 

Ombud och ersättare till HSB Riksförbund - 
Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode

Bakgrund: 
 
Ombud till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma är under 2007; 
Giovanna Brankovic brf Hilda - Ingen hemsida! - Felaktigt vald

Ivar Jönsson brf Månsgården - Ingen hemsida!

Leif Göransson brf Ängshög - Ingen hemsida!

Marianne Larsson brf Ärlan - Ingen hemsida!

Ingrid Uller brf Almen - Ingen hemsida!

Elvy Westerberg bospargruppen - Ingen hemsida

Jörgen Persson brf Astern - I princip ingen hemsida!

Lennart Karlin brf Dalgården - I princip ingen hemsida!

samt de inom styrelsen självutnämnda ombuden;

(Alf Gustavsson brf Abboten - Ingen hemsida!)

Maj-Britt Thulin brf Bollebygd - Begränsad hemsida!

Henric Lellky brf Södermanland - Ingen hemsida!

Maria Bengtsson brf Ovalen - Ingen hemsida!

Preben Karlsson brf Fosietorp - utsedd av valberedningen
 
Onåbara ombud för HSB Malmös medlemmar samt fullmäktige 
E-post saknas till de 8 som inte ingår i styrelsen. Kontaktvägar till de ombud som ej ingår i 
styrelsen är ej offentligt för medlemmarna, och de av styrelsen inom sig utvalda ombuden är 
inte något som HSB ens vill berätta för fullmäktige, än mindre för medlemmarna, vilka de är.  
 
Ombud för vem? 
Hur kan HSB Malmö ha ombud som medlemmarna/fullmäktige inte kan nå... och som i praktiken 
inga medlemmar ens känner till att de finns pga den bristande informationen? 
Är inte "ombud" en felaktig term att använda med tanke på detta, även om man vill göra den 
teoretiska tolkningen att ombuden är ombud för "HSB Malmö" och inte för medlemmarna eller 
ens för fullmäktige? Jag hade gärna sett att man tänker & arbetar mer medlemsinriktat. 
De väljs av fullmäktigeledamöterna (för en odefinierad uppgift), men sedan ska inte ens de som 
valt dem kunna nå dem? Logiskt?  
 
Ersättare (ska vara 7 st., men notera att endast 6 valdes!) till förbundsstämman 
Agneta Söderblom brf Södertorp - Ingen hemsida!

Tommy Johansson brf Sandstenen - Ingen hemsida!

Bertil Björkman brf Nybo - Ingen hemsida!

Marianne Ljungström brf Granen - Ingen hemsida!

Gertie Andersson brf Kastanjen - I princip ingen hemsida!

Lilian Qvarlander brf Tapperheten 4 - Liten hemsida! (valberedningens förening)
 
Kontaktvägar saknas till ersättare 
E-post saknas även för dessa förtroendevalda ersättare. Kontaktvägar till ersättarna är ej 
offentligt för medlemmarna. HSB Malmö vill inte ens informera medlemmarna om vilka dessa är 
(ingen nämns på HSB Malmös webbplats, och inte på någon annan plats heller, utöver i 
stämmoprotokollet som ingen läser).  
 



Valberedningens uppgift - utförs ej! 
Det måste vara valberedningens uppgift att redogöra för vad det är tänkt att dessa ombud ska 
prestera och vad de gjort (utöver att en del av dem åker till HSB Riksförbunds årsstämma en 
gång om året, vilket tycks vara allt). Tyvärr har valberedningen inte skött sina uppgifter. Sedan 
svär sig alla fria från att ha något med dessa förtroendevalda att göra.  
 
Krav (prestation & redovisning) och arvode 
Jag vet inte om dessa ombud/ersättare får någon form av hemligt arvode, men eftersom inget 
arvode tilldelas dessa ombud och ersättare på stämman så får man förutsätta att de då heller 
inte arvoderas.  
 
Det är dags att börja ställa krav på ombud/ersättare till HSB Riksförbund. Med krav på att 
prestera något och redovisning av detta så är det inte mer än rimligt att de får ett arvode.  
 
Jag ser inget som helst skäl för HSB Malmö att vara med i det insynsskyddade riksförbundet, 
men så länge det är på detta viset så måste HSB Malmö ha representanter som inte bara 
presterar något, utan som även kan påvisa detta genom att redovisa öppet vad som gjorts.  
 
Är det rätt/rimligt att ombuden bara arbetar för HSB Malmös styrelse?  
 
Förutsättningar för ombud 
De som väljs till ombud till HSB Riksförbund måste inte bara vara initierade och engagerade, de 
måste även vara drivande och våga framföra förslag till och krav på HSB Riksförbund. 
De måste se till så att HSB Riksförbund gör något meningsfullt och att HSB Riksförbund går i rätt 
riktning (vilket man inte precis kan säga gäller idag, där HSB Riksförbund mest tycks vara 
handlingsförlamat, vilket är en bieffekt av att HSB Riksförbund är så extremt insynsskyddat).  
 
De ombud/ersättare som inte tillfört något ska självfallet inte väljas om! 
Men detta förutsätter naturligtvis att medlemmarna/fullmäktige vet vad de gör!  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse: 

1.  Ser HSB Malmös styrelse något problem med mina förslag nedan (utöver att det kanske 
kommer att visa såväl en dåliga uppslutning som bristande engagemang)? 
 

2.  Ser HSB Malmös styrelse det som en nackdel om medlemmarna/fullmäktigeleda-möterna 
får reda på vad ombud och ersättare gör?

Not. 
Endast 2 av 34 medlemmar som sitter på förtroendeposter i HSB Malmö bor i en förening med 
webbplats. Dessa förtroendevalda ska vara föreningarnas föredömen, men ändå är de så här 
skrämmande dåliga på att informera! 
HSB Malmös valberedning tycks inte riktigt ha lyckats med att få in rätt personer!  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Redovisning av ombud/ersättares fastställda uppgifter & kontaktvägar 
HSB Malmös styrelse ansvarar för att alla informeras (bl.a. via HSB Malmös 
webbplats och i tidningen "Hemma i HSB") om vad ombud/ersättare till HSB 
Riksförbund har för uppgifter, tillsammans med kontaktvägar (se även P6 
nedan). 

2.  Redovisning av vad ombud/ersättare planerar att göra och har utfört 
Allt som ombud/ersättare till HSB Riksförbund planerar att göra och har utfört 
ska omedelbart och löpande redovisas för såväl fullmäktige som övriga 
medlemmar på HSB Malmös webbplats och i tidningen "Hemma i HSB".  
 
Detta eftersom ingen annars vet om någon presterat något överhuvudtaget och 



de därmed väljs om utan att någonsin tillföra något.  
(Om de inte gör något kan man kanske lika gärna skippa dessa ombud och i 
förlängningen lägga ner HSB Riks.) 

3.  Dagordning med tillhörande dokument redovisas 
HSB Malmös styrelse ansvarar för att medlemmarna i god tid före stämma 
redovisas (främst på HSB Malmös webbplats) dagordningen för HSB 
Riksförbunds stämma, med tillhörande handlingar. 
(Även för tidigare stämmor.) 
 

4.  Motioner redovisas 
HSB Malmös styrelse ansvarar för att samtliga motioner till HSB Riksförbund 
(även andra regioners) läggs ut på HSB Malmös webbplats, och sammanfattas i 
tidningen "Hemma i HSB". 
Tidigare års motioner (ca. 10 år bakåt i tiden) såväl som kommande motioner.

5.  Stämmoprotokoll med tillhörande dokument redovisas 
Stämmoprotokoll från HSB Riksförbunds stämmor, tillsammans med; 
- sammandrag om vad som sades där och beslutades, samt 
- vilka från HSB Malmö som deltog, och vad de tillförde stämman, samt 
- tillhörande handlingar (t.ex. röstlängd) 
läggs ut på HSB Malmös webbplats. 
Ett sammandrag ges även i tidningen "Hemma i HSB". 

6.  Arvode till ombud/ersättare baserat på arbetsbeskrivning/policy 
Ombud/ersättare till HSB Riksförbund ges ett arvode för sitt uppdrag. 
Detta arvode bestäms av stämman efter att en arbetsbeskrivning/policy för 
dessa ombud tagits fram och presenterats för stämman.  
 
Styrelsen måste därför inför stämman ha tagit fram ett preliminärt förslag till 
arbetsbeskrivning/policy (om det skulle vara så illa att detta inte redan finns) i 
god tid inför årsstämman, så att stämman först kan ta beslut om detta innan 
arvode fastställs (arvode kan därmed fastställas när denna motion behandlas). 
 
Om styrelsen väljer att inte presentera någon arbetsbeskrivning inför stämman 
måste ett utskott/projektgrupp tillsättas för att göra detta inom 4 månader. 
På en snart därefter av styrelsen tillsatt extrastämma fastställer stämman 
arvoden för ombud/ersättare till HSB Riksförbund baserat på arbetsbeskrivning/
policy. 

7.  Kostnader redovisas 
HSB Malmös styrelse redogör för medlemmarna vad ombuden kostat 
medlemmarna i år och bakåt i tiden (resor och allt övrigt). 
Detta görs i styrelsens svar till denna motion, som underlag för fullmäktiges 
beslut.  
 
Stämmer det att dessa ombud saknar ersättning (för då är det lite lättare att 
förstå varför resultatet blivit därefter, dvs i princip noll)? 

8.  Den information som enligt ovanstående punkter presenteras på HSB Malmös 
webbplats ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara 
sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn ("max 2 klick"), den ska ligga kvar år 
efter år, samt hållas uppdaterad allteftersom förändringar sker! 

9.  Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i 
stämmoprotokoll och motioner. 
Det som beslutas i ovanstående punkter läggs; 



a) inom 3 månader in i policy för ombud/ersättare till HSB Riksförbund o/e 
b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.  
 

10.  Det som beslutas i ovanstående punkter börjar gälla med omedelbar verkan.
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MOTION #38. 

Valberedningens policy stående punkt i dagordningen

Bakgrund: 
 
Valberedningspolicy omöjlig att ändra 
Det står i regelverket att HSB Malmös valberedningspolicy endast kan ändras av fullmäktige, 
men det finns ingen punkt i årsstämmornas dagordning för detta, och därmed blir det i praktiken 
omöjligt att på ett demokratiskt sätt ändra denna policy! Det blir alltså lite av ett moment 22 att 
försöka ändra valberedningens policy.  
 
Den torftiga valberedningspolicy som finns idag ser ut som följer;  
 

2001-09-18. 

VALBEREDNINGSPOLICY

HSB Malmös valberedning arbetar efter följande policy och instruktion.  
 
Fastställs på HSB Malmös fullmäktige 
Denna policy skall vara vägledande för HSB Malmös valberedningsarbete. 

Parlamentarisk organisation inom HSB Malmö

HSB Malmös parlamentariska organisation består av: 

●     HSB Malmös fullmäktige utsedda av medlemmarna och som utgör HSB Malmös 
högsta beslutande organ

●     HSB Malmös styrelse
●     Revision
●     Valberedning
●     Utskott som tillsätts av fullmäktige
●     Andra organ inrättade HSB Malmös fullmäktige, ledamöterna i organen väljs 

under demokratiska former
●     Delegater som utses att företräda HSB Malmö på HSB Riksförbunds stämmor
●     HSB-ledamoten

Den parlamentariska organisationen skall tillvarata medlemmarnas intressen och verka 
för att HSB rörelsen utvecklas i samspel med medlemmarna, omvärldens utveckling 
och förändringar.  
 
Den parlamentariska organisationen skall ha en bred förankring. Den breda 
förankringen uppnås genom att eftersträva: 

●     En god geografisk spridning inom HSB Malmös upptagningsområde samt
●     En sammansättning som är representativ för HSB Malmös medlemskår

Struket: 
En sammansättning som avspeglar bostadsrättsföreningarnas storlek 
En jämn fördelning mellan kvinnor och män 
En åldersstruktur som speglar medlemskåren 
En sammansättning av boende och bosparande medlemmar som avspeglas i den 
parlamentariska organisationen 



Kompetens som skall avspegla det som krävs för att leda ett företag av HSB Malmös 
storlek och komplexitet 
HSB Malmös parlamentariska organisation omfattas av denna policy och instruktion. 
För val av fullmäktige gäller de regler som framgår i HSB Malmös stadgar. 
De som väljs i de olika organen betecknas i detta dokument som förtroendevalda. 
Denna policy och instruktion kan ändras av HSB Malmös beslutande organ.  
 
Därutöver krävs att man delar HSB:s och kooperationens värderingar. Erfarenhet, 
yrkesmässig och annan kompetens samt engagemang ger den parlamentariska 
organisationen den vitalitet och styrka som behövs i en medlemsbaserad och 
värdestyrd organisation som HSB.  
 
HSB Malmös parlamentariska organisation omfattas av denna policy och instruktion. 
För val av fullmäktige gäller de regler som framgår i HSB Malmös stadgar. 
De som väljs i de olika organen betecknas i detta dokument som förtroendevalda.  
 
Denna policy och instruktion kan ändras av HSB Malmös högsta beslutande organ. 

Valberedningens inre arbete

Arbets- och tidplan 
Valberedningens arbete leds av dess sammankallande ledamot. 
Valberedningen skall före juli månads utgång fastställa sin arbets-/tidplan för 
nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman. 
Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta 
beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm. 
 
Denna plan skall delges bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt 
bospargruppens fullmäktigeledamöter.  
 
Arbetsmetoder 
Valberedningen skall arbeta aktivt under hela året genom att: 

●     följa HSB Malmös styrelses arbete
●     ta del av HSB Malmös styrelses långtidsplanering för att på bästa sätt kunna 

förbereda sitt nomineringsarbete
●     följa de olika utskottens arbete
●     upprätthålla en fortlöpande dialog med bostadsrättsföreningarnas styrelser, 

valberedningar och bospargruppens fullmäktigeledamöter

Struken: 
i samverkan med HSB Malmös styrelse arbeta fram en kompetensprofil för styrelsen 
utifrån den långtidsplanering styrelsen fastställer ... och bl.a. redovisa den 
kompetensprofil på HSB Malmös styrelse som beskrivits ovan.  
 
Valberedningens suppleanter skall kallas till samtliga möten valberedningen håller. 
Valberedningen har rätt att knyta en sekreterare till sig från HSB Malmös 
kontorsorganisation. 
Valberedningens möten skall dokumenteras i protokoll eller minnesanteckningar. 

Nomineringsförfarandet

Nomineringsrätt 
Bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens 
fullmäktigeledamöter äger rätt att nominera kandidater till val i den 
parlamentariska organisationen. Nomineringar som sker av 



bostadsrättsföreningens valberedningar skall dock ske via 
bostadsrättsföreningarnas styrelser. 
 
Tider mm 
Valberedningen sänder senast tre månader före nomineringstiden utgång en 
nomineringskallelse till bostadsrättsföreningarnas styrelser, valberedningar 
och bospargruppens fullmäktigeledamöter.  
Av nomineringskallelsen skall framgå nomineringstidens utgång, vilka poster 
som nomineringarna avser, valbarhet och annan relevant information. 
Samtliga personer som nominerats skall redovisas för stämmodeltagarna i kallelsen till 
föreningsstämman. 
De personer som föreslås av valberedningen bör på föreningsstämman presentera sig 
och sina ambitioner. 

Valbarhet

Valbarheten till olika uppdrag inom den parlamentariska organisationen utgår från 
medlemskapet. Således är den person valbar som är medlem i HSB Malmö.  
 

Not. 
Jämför ovanstående simpla, luddiga och uppenbart ogenomtänkta policy för HSB 
Malmös valberedning med mina riktlinjer för valberedning (som är avsevärt mer 
konkreta och meningsfulla). 

 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  En stående punkt läggs in i dagordningen för årsstämmorna med möjlighet att 
på stämman ändra valberedningens policy (utan att behöva skriva motioner om 
detta, även om alla övergripande förslag naturligtvis ska vara med i kallelsen). 
HSB Malmös stadgar justeras därefter (inom 6 månader).  
 
Enligt stadgegruppens nuvarande förslag så läggs den in som punkt 17 i 
dagordningen; "Fastställande av valberedningsinstruktion". 
Det måste dock fastställas rutiner så att denna punkt kan justeras även via 
motioner (även från icke-ledamöter) eftersom det i normalfallet krävs en motion 
så att ledamöterna får en möjlighet att fundera igenom förändringar. 

2.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att fullmäktigeledamöterna informeras om 
valberedningens policy i god tid före varje stämma och att förslag på ändringar 
aktivt tas fram av HSB Malmös styrelse varje år, med stöd av alla medlemmar.  
 
Detta skrivs in i HSB Malmös stadgar (inom 6 månader). 

3.  Jag förutsätter att HSB Malmös styrelse ser till att ovanstående två punkter 
genomförs redan till årsstämman 2008 så att inte onödig tid går till spillo.
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MOTION #39. 

Ändring av valberedningspolicy & stadgar - 
Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.

Bakgrund: 
Med anledning av HSB Malmös valberednings första livstecken 2007-10-19, då de gjorde ett 
mycket kortfattat utskick till styrelser och valberedningar finns det anledning att önska sig några 
förbättringar.  
 
Valberedningen skriver i detta utskick: 
"HSB Malmös valberedning vill med detta brev informera om vårt arbete. Efter stämman 2007 
har vi utvärderat vårt arbete och noterat de förbättringar som vi kommer att genomföra inför 
och under nästkommande stämma". 

●     Jag önskar att valberedningen på årsstämman 2008 (och varje år redogör för dessa 
förbättringar i detalj (samt även naturligtvis skriftligt före stämman).

Valberedningen skriver sedan: 
"HSB:s kod för föreningsstyrning, som antogs av HSB riksförbunds stämmor 2007, kommer vi 
naturligtvis att ta till oss och tillämpa till alla delar, såvida inte formella hinder (t ex nuvarande 
stadgar för HSB Malmö) finns."  
 
Direkta frågor till valberedningen (svar önskas i god tid före årsstämman 2008); 

1.  Alltid dessa luddiga uttalanden. Det måste vara mer konkret! 
Om valberedningen inte ens kan specificera exakt vilka förändringar som kommer att ske 
jämfört med tidigare så kan vi vara väldigt säkra på att det blir ytterst få förändringar, om 
ens någon! Det är i skrivandes stund januari 2008, och ännu har vi inte sett ett 
spår av en enda förbättring. 
 
Så här i efterskott, vad menar valberedningen att förändringarna med anledning av HSB:s 
kod för föreningsstyrning blev i praktiken för valberedningens arbete? 
 

2.  "såvida inte formella hinder (t ex nuvarande stadgar för HSB Malmö) finns" ??? 
Borde valberedningen inte veta vid det här laget om "formella" hinder finns för något? 
Om jag vet så borde väl även valberedningen veta detta?

Valberedningen skriver sedan: 
"Vi har också under sensommaren haft uppföljning och samtal med HSB Malmös styrelse."  
 
Direkta frågor till valberedningen (svar önskas i god tid före årsstämman 2008, eftersom det är 
ett beslutsunderlag som fullmäktigeledamöterna måste ha); 

3.  Vad blev resultatet? 
Inga samtal med övriga förtroendevalda? 
Ännu ett synnerligen luddigt uttalande som inte säger någonting. 
 

4.  Jag vill att valberedningen varje år redogör i detalj för denna uppföljning och de samtal 
som gjorts med förtroendevalda. Är inte det rimligt?

Valberedningen skriver sedan: 
"Vårt arbete inför HSB Malmös stämma 2008 har planerats, vilket vi med detta brev vill delge 
er." 



5.  Inte mycket till planering där inte! Bara en kopia av tidigare års simpla "planeringar". 
Jag önskar att denna planering avsevärt förbättras. 
Se följande kommentarer nedan med direkta frågor till valberedningen (där svar önskas i 
god tid före årsstämman 2008).

a.  Avstämning med HSB Malmös styrelse, enskilda styrelseledamöter och övriga 
förtroendevalda om huruvida man har för avsikt att lämna sitt uppdrag eller inte sker 
under hösten 2007. 
Mina funderingar: 
Men vad gäller för de förtroendevalda som efter hösten 2007 bestämmer sig för att de vill 
lämna sitt uppdrag? 
Tycker sedan valberedningen att medlemmarna inte har rätt att få reda på vilka som 
avsäger sig sina uppdrag?  
 

b.  Brev till bostadsrättsföreningarna m.fl. om nomineringsarbetet samt nominerings-
blanketter sänds ut under december. Samma information kommer att läggas ut på 
HSB Malmös hemsida.  
Mina funderingar: 
Alltså den information som det fastställts att valberedningen ska informera om långt 
tidigare? 
Vad finns det för skäl till att valberedningen inte vill att det ska vara möjligt att föreslå 
någon förrän tidigast i december? Står det i HSB:s kod för föreningsstyrning?  
Vilka är "m.fl"?  
 
Vad är valberedningens förklaring till att valberedningen brutit mot valberedningspolicy 
och inte informerat om sin planering enligt i policy angiven tid?  
 
Vilka konsekvenser tycker valberedningen att detta brott mot policy ska få för 
valberedningen?  
 

c.  Nomineringar till ledamöter i HSB Malmös styrelse, revisorer och valberedning skall vara 
oss tillhanda senast den 11 februari 2008 kl. 12.00.  
Mina funderingar: 
Inte en enda e-post adress finns för att kontakta valberedningen, för oss andra som lever 
i det moderna tekniksamhället.  
 

d.  Samtliga inkomna förslag förtecknas. 
Min kommentar: Och vatten är vått. Frågan är vad som görs med inkomna förslag?  
 

e.  Intervjuer genomförs under februari - mars 2008. 
Mina funderingar: 
- Vad för intervjuer? 
- Med vem/vilka? 
- Enligt vilka förutsättningar? 
- Med vilka frågor?  
 

f.  Valberedningens förslag kommer att bifogas årsstämmans handlingar samt hållas 
tillgängliga på HSB Malmös hemsida.  
Mina funderingar: 
Varför inte tidigare? T.ex. när valberedningens arbete är klart?

Valberedningen skriver sedan: 
"Redan nu kan ni påbörja era diskussioner och funderingar över vilka personer ni vill nominera 
till olika uppdrag. Vi vill starkt understryka vikten av att ni nominerar kandidater till de olika 
uppdragen inom HSB Malmös parlamentariska organisation. 
Utan ert engagemang och förslag till kandidater har vi som valberedning svårare att fullfölja vårt 
uppdrag på bästa sätt för alla HSB Malmös medlemmar."  
 



Direkta frågor till valberedningen; 

6.  Vad gör valberedningen utöver att sammanställa de namn som kommit in och fritt på 
okända premisser plocka ut de personer som valberedningen vill få in på olika poster? 
 

7.  Valberedningen har i sitt utskick inte ens informerat om så grundläggande saker som 
nomineringsproceduren, vem som kan föreslå medlemmar till olika förtroendeposter och 
hur. Varför saknas denna information?

För nedanstående yrkanden behöver inget utskott tillsättas! 
Ett givet, icke konkret, svar från HSB Malmös styrelse på denna motion är att "tillsätta ett 
utskott" (vilket jag hoppas inte blir styrelsens svar, utan att styrelsen i stället tydligt redogör för 
sin inställning till var och en av nedanstående yrkanden). 
Men då kan alla fråga sig varför en utredning inte gjorts tidigare? T.ex. före årsstämman 2008, 
så att bästa möjliga konkreta beslut kan tas på stämman? 
Oavsett vilket så behövs ingen utredning för mina yrkanden nedan. Det är bara att ta beslut 
om att de ska införas, men sedan kan man naturligtvis gärna komplettera med mer 
efteråt, som t.ex. ett utskott tar fram. Det finns inget som hindrar att ta beslut om att i alla 
fall nedanstående punkter (alt. delar av dessa, enligt stämmans beslut) ska ingå. 
 
Detta inte minst så att valberedningen redan nu börjar arbeta efter nedanstående 
regelverk och anpassa sin planering och arbetsfördelning efter detta, så att inte 
onödig tid går till spillo, och så att alla vet vad som förväntas av valberedningen. 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Arbeta under hela året 
Det fastställs att valberedningen ska arbeta under hela året. 
 

2.  Nomineringsblanketter året runt 
HSB Malmös styrelse ansvarar för att e-formulär samt e-post adress för 
nominering med all tillhörande information (enligt valberedningens formulering) 
ska finnas under hela året på HSB Malmös webbplats. 
 

3.  E-post till valberedningen 
Det ska finnas e-post adress för att nå valberedningen, där medlemmarna t.ex. 
kan ställa frågor under hela året och löpande få svar via mail från 
valberedningen. 
 

4.  Information om valberedningsprocedur 
Valberedningen ska informera om valberedningsproceduren i de utskick som 
valberedningen gör, liksom på HSB Malmös webbplats (året runt) och på andra 
sätt (t.ex. i "Hemma i HSB", för de som har denna medlemstidning).  
 

5.  Förslag redovisas på HSB Malmös webbplats så fort arbetet är klart 
Valberedningens förslag ska redovisas på HSB Malmös webbplats så fort arbetet 
är klart, dock senast i samband med att årsstämmans handlingar distribueras 
(där även all information från valberedningen ska bifogas). 
 

6.  Redovisning av varje kandidats/förtroendevalds mål med sitt uppdrag 
Valberedningen ska inför medlemmarna skriftligt (i god tid före årsstämman) 
redovisa vad varje förtroendevald uttryckt sig ha för mål med sitt uppdrag.  
 
Motsvarande gäller för de som föreslagits som kandidater. 
 

7.  Redovisning av vad varje förtroendevald gjort och uppnått 
Valberedningen ska inför medlemmarna skriftligt (i god tid före årsstämman) 
redovisa hur varje förtroendevald presenterat vad denne gjort och uppnått under 



sin period som förtroendevald sedan föregående årsstämma. 
Där presenterar varje förtroendevald också skriftligen hur denne upplevt sin tid 
som förtroendevald och annat av relevans i sammanhanget. 
 

8.  Redovisning av vilka som lämnar för att veta vilka som är viktiga att nominera till 
Valberedningen ska snarast redovisa för medlemmarna om någon förtroendevald 
har för avsikt att lämna (eller har lämnat) sitt uppdrag.

9.  Löpande kontroll - Styrelsen informerar valberedning 
Denna kontroll ska göras löpande, men styrelsen ansvarar också för att 
informera valberedningen så fort någon i styrelsen får kännedom om att någon 
förtroendevald kommer att lämna eller har lämnat sitt uppdrag. 
 

10.  Kandidater ska kunna föreslås fram till 2 månader före stämma 
Det ska vara möjligt att nominera fram till 2 månader före årsstämman. 
 

11.  Redovisning av uppföljning och samtal 
Valberedningen ska varje år till medlemmarna redogöra för den uppföljning och 
de samtal som gjorts med samtliga förtroendevalda. 
 

12.  Redovisning av frågor som ställts till förtroendevalda 
Valberedningen ska (i förväg) redovisa för medlemmarna vilka frågor som i 
huvudsak kommer att ställas till de olika förtroendevalda. 
 

13.  Löpande förbättring av planering och arbete - Med redovisning 
Valberedningen ska löpande förbättra sin planering och sitt arbete samt 
skriftligen - till alla medlemmar - i god tid före varje årsstämma redogöra i detalj 
för de förbättringar som gjorts.

14.  Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i 
stämmoprotokoll och motioner. 
Det som beslutas i ovanstående punkter läggs; 
a) inom 3 månader in i policy/arbetsinstruktion för valberedningen o/e 
b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.  
 

15.  Det som beslutas i ovanstående punkter börjar gälla med omedelbar verkan.
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MOTION #40. (se även motion #21) 

Förändring av valberedningspolicy - protokoll, etc. 
Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.

BAKGRUND: 
Så här står det (i strid med HSBs kod för föreningsstyrning) i valberedningspolicyn; 
"Nomineringsrätt 
Nomineringsförfarandet 
Bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens 
fullmäktigeledamöter äger rätt att nominera kandidater till val i den parlamentariska 
organisationen".  
 
Med dagens regelverk begränsas t.o.m. fullmäktigeledamöternas rättigheter, där endast 
bospargruppens fullmäktigeledamöter har rätt att nominera kandidater till förtroendeposter. 
Övriga fullmäktigeledamöter har uttryckligen ej rätt att nominera någon. 
Detta måste ändras så att alla medlemmar har rätt att nominera kandidater!  
 
Så här står det också i valberedningspolicyn; 
"Nomineringar som sker av bostadsrättsföreningarnas valberedningar skall dock ske via 
bostadsrättsföreningarnas styrelser.". 
Till och med brf:arnas valberedningar (om än inte så mycket som "vanliga" medlemmar och 
övriga förtroendevalda, förutom brf-styrelserna) diskrimineras alltså ordentligt. 
 
Detta ändras så att alla medlemmar kan skicka sina nomineringar direkt till valberedningen via e-
post, formulär på HSB Malmös webbplats eller vanligt brev, eller t.o.m. via telefon, helt enligt 
medlemmens önskemål.  
 
FRÅGOR TILL HSB MALMÖ: 

1.  Hur motiverar HSB Malmös styrelse inskränkningen av medlemmars och valberedningars 
möjligheter att påverka? Styrelsen har ju under sina tre år inte gjort något åt detta, så 
styrelsen verkar tycka att det är så här det ska fungera. 
 

2.  Hur motiverar; 
- HSB Malmös valberedning 
- HSB Malmös styrelse 
- Fullmäktigeledamöterna (inte minst de som varit med och infört begränsningarna) 
att; 

�❍     medlemmar inte får nominera kandidater till förtroendeposter inom HSB 
Malmö?

�❍     att föreningarnas valberedningar måste gå via föreningarnas styrelse för 
att nominera kandidater till de olika förtroendeposterna?

Frågor till HSB Malmös styrelse (och samma frågor även till HSB Malmös valberedning): 

3.  Vad skulle skälet kunna vara att valberedarna i brf:arna inte får skicka ett mail eller ett 
papper till HSB Malmös valberedning? 
 

4.  Vad har brf:arnas styrelser med valberedarnas nomineringar att göra? 
 

5.  Varför denna filtrering av nomineringar? 
 

6.  Har alla brf-valberedare tidigare fått feedback från alla styrelser?

Svar önskas skriftligt och i god tid före årsstämman 2008.  

http://www.hsb.se/content/1/c6/07/76/10/Valberedningspolicy%202001-09-18.pdf
http://www.hsb.se/content/1/c6/07/76/10/Valberedningspolicy%202001-09-18.pdf


 
Vidare; 
Valberedningen verkar inte trovärdig när de inte uppger vem som nominerat olika personer.  
 
Valberedarna Sven-Erik Rova/brf Sundsterassen, Lennart Westerlund/brf Beritta Gurris, Rolf 
Brandt/Brf Roxen, Preben Karlsson/brf Fosietorp föreslogs alla (liksom Ingela Persson) till 
årsstämman 2007 av sin egen förening till valberedningen. Föreslog de sig själva?  
 
Se http://www.hsb.se/content/1/c6/07/76/10/Valberedningspolicy%202001-09-18.pdf.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Alla medlemmar i HSB Malmö ska uttryckligen ha rätt att föreslå kandidater till 
de olika förtroendeposterna via direkta förslag till HSB Malmös valberedning.  
 
Tillägg: 
Stadgegruppen har uppfyllt detta i sitt förslag med formuleringen i §23 (f.d. 
§21); 
"Föreningens medlemmar har rätt att till valberedningen lämna förslag på 
kandidater till de val som fullmäktige skall besluta om".  
 

2.  Detta fastställs snarast (inom 6 månader) i HSB Malmös stadgar. 
 

3.  Tydlig information om att alla medlemmar äger rätt att lämna förslag läggs ut 
årligen i medlemstidningen såväl som konstant på HSB Malmös webbplats. 

4.  "Förslagsställare" ska inte bara uppges med brf, utan även med namn på den 
person som föreslagit medlem till en förtroendepost.  
 
Det innebär att HSB Malmös styrelse ansvarar för att det i fortsättningen 
redovisas för medlemmarna med namn och brf vilka som föreslagit medlemmar 
till; 
- posterna i valberedningen 
- övriga förtroendeuppdrag. 
 

5.  Gärna även från tidigare år (särskilt 2007, eftersom säkert vissa upplever det 
som att uppgifterna från denna årsstämma kan ha varit en aning manipulerade). 

6.  Ett utskott tillsätts snarast för att förändra och förbättra valberedningspolicy där 
det utarbetas en bättre specifikation för valberedningens arbete. Utskottet ska 
bl.a. utgå från det material om valberedningen som jag tidigare tagit fram; 
(http://hotpot.se/hsb-valberedning-malmo.htm). 
 
OBS! Notera här konflikten med att fullmäktiges utskott tillsätts i den av 
stadgegruppen förändrade dagordningen (P. 20, beslut om antal ledamöter i 
utskott), när det endast är under motioner som fullmäktige (och medlemmar) 
kan föreslå och diskutera behov av utskott och deras uppgift.  
 

7.  En ny valberedningspolicy presenteras och fastställs på en av HSB Malmös 
styrelse inom snar framtid (inom 4 månader) tillsatt extrastämma. 
 

8.  Denna policy ska alltid finnas bl.a. lätt åtkomlig på HSB Malmös webbplats och 
informeras om via tidningen "Hemma i HSB". 

9.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att valberedningens arbets-/tidplan för 
nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman 
läggs ut på HSB Malmös webbplats (sökbar, med länk från menyn, och ska ligga 
kvar från år till år) samt att den löpande uppdateras vid ev. ändringar. 

http://www.hsb.se/content/1/c6/07/76/10/Valberedningspolicy%202001-09-18.pdf
http://hotpot.se/hsb-valberedning-malmo.htm


Information om denna plan ges även via tidningen "Hemma i HSB". 
 

10.  Riktlinjerna för utformningen av arbets- och tidplan från valberedningen ska 
specificeras mer noggrant än vad som är gjort idag, dvs; 
"Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta 
beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm" ("mm" ersätts med något 
konkret).  
 

11.  Dessa förbättringar görs av ett för detta tillsatt utskott, som presenteras och 
fastställs på en av styrelsen tillsatt extrastämma inom 4 månader. 

12.  Valberedningen ska löpande (med start från sitt första möte) på HSB Malmös 
webbplats informera om sitt arbete. 
Information ges även i tidningen "Hemma i HSB". 

13.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att valberedningens protokoll (alt. samman-
fattning av detta) utan onödig fördröjning läggs ut på HSB Malmös webbplats. 
Detta förfarande läggs in i regelverk o/e HSB Malmös stadgar.  
 
Not. 
Vad jag förstår för valberedningen idag ej protokoll, vilket alltså måste 
förändras. 

Denna motion är samma som min motion #3/5/6 till den inställda extrastämman 2007-10-11.  
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MOTION #41. (hör ihop med fg motion) 

Redovisning av vem som nominerat - 
Öppet valberedningsarbete

Bakgrund: 
 
Kontroll av valberedningens arbete 
Om medlemmarna, såväl som fullmäktige, fått information om vilka personer som föreslagits till 
de olika förtroendeposterna så hade det gått att se om det förekommit något "mygel". Som det 
fungerat så här långt så mörkas all information som inte absolut måste lämnas ut. Det håller 
inte. Det måste finnas någon form av kontroll av valberedningens arbete, annars kan 
valberedningen säga i princip vad som helst utan att det har någon förankring i verkligheten. 
OBS! Detta är inte någon anklagelse. Jag bara säger att det kan fungera så, och det medför 
stora risker för HSB Malmö, som känns helt onödiga när dessa risker kan elimineras så lätt.  
 
Öppenhet ger ökat engagemang 
Naturligtvis måste valberedningens arbete vara så öppet som möjligt. En annan fördel med detta 
är att det också bidrar till ett ökat engagemang (och det behövs!).  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Valberedningens arbete ska vara så öppet som möjligt för medlemmarna. 
 

2.  Ovanstående riktlinje förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar o/
e valberedningspolicy/arbetsinstruktion för valberedningen.
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MOTION #42. 

IT-kompetens i HSB Malmös styrelse

Bakgrund: 
Vi befinner oss en bit in på 2000-talet och det är nu ganska länge sedan datorerna gjorde sitt 
intåg. 1957 kom den första miniräknaren och sedan dess har det bara tickat på. Idag räknas 
Sverige till en av de datortätaste länderna i världen med drygt 75% internetanvändare.  
 
Dock, när man undersöker lite om de förtroendevalda så tycks deras IT-kunskapsnivå ligga 
väldigt många år bakåt i tiden. HSB Malmö ligger själv inte precis i bräschen, vilket man kan se 
utav HSB Malmös risiga webbplats. Det är inte utan att man seriöst undrar om det är ett 
inträdeskrav för förtroendevalda att de ska ha väldigt låg IT-kompetens?  
 
Varför det blivit så här kan man diskutera, men vi kan bara konstatera att det inte verkar ha 
tagits den minsta hänsyn till hur IT-bevandrad de nominerade varit.  
 
Jag har nämnt tidigare att det är en försvinnande liten del av de förtroendevaldas föreningar 
som har webbplatser, och utav de få som har något att erbjuda är det kanske bara 1 eller 2 
förtroendevalda som kommer från en förening med en någorlunda presentabel webbplats.  
 
Om HSB ska ha en chans att överleva så får man nog börja använda sig av IT-tekniken lite 
bättre och framförallt få in fler förtroendevalda med IT-kunskap, inte minst inom styrelsen.  
 
Denna motion behöver inte motiveras 
Det skulle säkert gå att skriva en hel bok bara om detta, så jag stoppar här och hoppas att jag 
inte så noga behöver motivera denna motion, utan att alla begriper ändå att vad jag yrkar här 
självfallet måste bifallas av en stämman.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Valberedningen måste särskilt söka förtroendevalda med högre/hög IT-
kompetens. IT-kompetens ska ha ett högt värde när de nominerade selekteras 
fram. Valberedningen ska särskilt understryka detta i sina kontakter med övriga 
inom HSB, och dessutom löpande nämna detta i sina skrivelser. 
 

2.  Det skrivs in i valberedningspolicyn att IT-kompetens ska värderas högt och de 
nominerades IT-kunskapsnivå ska särskilt redovisas för varje nominerad 
medlem före årsstämman (och t.ex. om den nominerade har e-post adress eller 
ej).
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MOTION #43. 

Information om Arne Axrups stipendiefond

Bakgrund: 
Det borde vara valberedningens uppgift att redogöra i detalj för alla medlemmar vad den för de 
flesta okända "Arne Axrups stipendiefond" är för något och vilka uppgifter som hör till de 
ledamöter som väljs till dessa poster, med tanke på att detta val ingår i dagordningen.  
 
Det känns lite märkligt att det varje år sker ett val till något som så få vet vad det är. Det tycks 
för mig vara någon form av internt val, där de ingående ledamöterna bara varje år väljs ut av en 
person, men jag har kanske fel. 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det redogörs på HSB Malmös webbplats för vad "Arne Axrups stipendiefond" är 
för något. 
 

2.  Val till denna stipendiefond flyttas ut från dagordningen. 
Detta är också enligt stadgegruppens förslag.
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MOTION #44. 

Lista över motioner och motionärer & 
Krafttag för att få fler motioner från fler medlemmar

Bakgrund: 
 
Fullmäktigeledamöterna skriver inga motioner - Inte ens en motion per år! 
Under åren 1991-1996 skrevs det sammanlagt två motioner till HSB Malmö. 
År 2001 skrevs det två motioner (varav en var från en styrelseledamot).  
 
Jag har inte kontrollerat alla resterande år men uppskattningsvis har det mellan 1991 och 2006 
skrivits max 10 motioner. Inte ens en motion per år !!! 
10 motioner (från ännu färre medlemmar) på 15 år från 42.000 medlemmar! 
Det är ett hån mot demokratin, och det är självklart en helt ohållbar situation. 
 
Motiverade medlemmar ger ett ökat engagemang 
Att motivera medlemmar att skriva motioner kan resultera i ett kraftigt ökat engagemang. 
Och det vill väl alla ha?  
 
Fråga till HSB Malmös styrelse: 

1.  Vilka konkreta åtgärder avser HSB Malmös styrelse vidta för att uppnå att i alla fall minst 
60 medlemmar (varav minst 50 fullmäktigeledamöter) skriver x stycken motioner per år?

Öppen förteckning över motionärer 
För att fullmäktigeledamöterna ska engagera sig mer och för att medlemmarna ska se att de 
som de valt som fullmäktigeledamöter sköter sina uppgifter så behövs en offentlig lista (på en 
framträdande plats på HSB Malmös webbplats) över vem som lämnat in motioner. 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att det läggs ut en lista på HSB Malmös 
webbplats med vilka fullmäktigeledamöter och medlemmar som från och med 
årsstämman 2008 (helst från och med 1998) skrivit motioner, samt 
övergripande om vad varje motion handlat om. 
 

2.  Med minst 10 års historik.

3.  HSB Malmös styrelse ska med omedelbar verkan löpande och på ett motiverande 
sätt börja påverka såväl fullmäktigeledamöterna som alla medlemmar att 
intressera sig för att skriva motioner. 
 

4.  Arbetet med att få fullmäktigeledamöter och övriga medlemmar att skriva fler 
motioner redovisas löpande på HSB Malmös webbplats.

5.  Den som skrivit den "bästa" motionen (enligt stämmans val) varje år tilldelas ett 
pris på 1.000 kr. Den som skrivit den nästbästa motionen får 500 kr. Den som 
landar på tredje plats får 250 kr. (Dessa summor får gärna ligga på en ännu 
högre nivå, t.ex. 5.000 kr.) Vinnarnas motioner presenteras på HSB Malmös 
webbplats.
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MOTION #45. 

Motioner offentliggörs strax efter sista inlämningsdatum

Bakgrund: 
 
Inget skäl finns för att hålla inne motionerna in i sista minuten 
Det finns inget logiskt skäl till varför HSB Malmö ska vänta med att redovisa inkomna motioner 
för medlemmarna till strax före årsstämman.  
 
Den sena redovisningen av motioner skapar onödiga problem 
Det kan få svåra konsekvenser för HSB Malmö genom att fullmäktigeledamöterna inte hinner 
läsa igenom motionerna och förbereda sig, med som konsekvens att fel beslut tas av stämman. 
Speciellt om det är många motioner (som på denna stämma).  
 
Busenkel lösning på ett stort demokratiproblem! 
Detta är så snabbt och enkelt att lösa att det är svårt att förstå att ingen reagerat under tidigare 
år på detta... och gjort något åt det.  
 
Motioner till stämman 2008 läggs ut i februari 2008 
Jag kan bara hoppas att HSB Malmös styrelse ser till medlemmarnas samt föreningens bästa, 
och lägger ut alla motionerna för 2008 på HSB Malmös webbplats så snart som möjligt (senast i 
mitten på februari). I annat fall beter sig HSB Malmös styrelse mycket oansvarigt! 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Till HSB Malmö inkomna motioner ska läggas ut på HSB Malmös webbplats 
senast en vecka efter det sista datumet för inlämnandet av motioner. 
 

2.  Senast tre veckor efter deadline för inlämnande av motioner så skickas alla 
inkomna motioner ut till alla fullmäktigeledamöter (via mail, för de som har 
detta). 

3.  Senast tre veckor före stämman ska HSB Malmös styrelse komplettera motioner 
(bl.a. på HSB Malmös webbplats) med HSB Malmös svar på motionerna. 
 

4.  HSB Malmös styrelse ska eftersträva att svaren på motionerna läggs ut så fort 
som möjligt. Om det är många motioner så måste HSB:s svar på motionerna 
läggas ut tidigare (ev. delvis löpande) så att medlemmarna ges en ärlig chans 
att fundera igenom motionerna med svaren från HSB Malmös styrelse. 

5.  Om motionerna inte distribueras tillsammans med årsredovisningen så ska det i 
HSB Malmös årsredovisning finnas en tydlig referens till motionerna. Styrelsens 
svar på motionerna ska dock alltid finnas med i den årsredovisning som delas ut, 
i ett och samma dokument. 

6.  Motionerna ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara 
sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år! 

7.  Ovanstående läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #46. 

Senare inlämning av motioner

Bakgrund: 
 
För tidig deadline (31 januari) för motioner 
Deadline för inlämnande av motioner är för tidigt. Speciellt med tanke på att det normalt sett 
(med undantag för detta år) ofta inte lämnas in några motioner alls, upp till max en handfull 
motioner. Det borde vara möjligt att kunna lämna in motioner så sent som 1 månad före 
årsstämman, eller kanske t.o.m. ännu senare för viss typ av motioner. 
Med en styrelse på sju ledamöter borde det inte vara något problem att hinna behandla inkomna 
motioner på en månad.  
 
Många motioner talar för sig själv 
Många motioner kräver ingen eller nästan ingen behandling alls, utan det är lätt att fatta ett 
beslut för motionen ifråga, om man bara fått tid att läsa igenom motionen. 
Då känns det meningslöst att med så lång tid före stämman som motioner måste lämnas in.  
 
Lösning för motioner som lämnats in senare än två månader före stämman 
Det är inte svårare än att stämman, för de motioner som lämnats in kort tid före stämman och 
som styrelsen därför inte hunnit behandla, tar beslutet att styrelsens skriftliga svar krävs för att 
kunna ta ett beslut, och motionen får därför läggas på is, alternativt tas upp för behandling av 
styrelsen med redovisning av resultatet på t.ex. HSB Malmös webbplats.  
 
Kraftigt utökad effektivisering 
Genom denna enkla lilla metod så skulle man kunna uppnå en helt annan effektivitet i 
organisationen (som så ofta kritiseras för att vara väldigt trög), som skulle gagna alla.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Motioner till HSB Malmös årsstämma kan lämnas in fram till 2 månader före 
datumet för årsstämman, för behandling och utredning av styrelsen. 

2.  Det ska även vara möjligt att lämna in motioner ända fram till 5 veckor före 
årsstämman, men då med reservation för att styrelsen kanske inte hinner 
behandla motionen.  
 
Behandling och utredning av styrelsen av inkomna motioner garanteras bara om 
de kommer in senast två månader före årsstämman, men hindrar alltså inte att 
motioner lämnas in senare (datum för inlämnande av motion uppges i kallelse). 

3.  Ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös 
stadgar. 
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MOTION #47. 

Information om vad som gäller för motioner & 
Påverka HSB Riksförbund

Bakgrund: 
 
Motioner = engagemang = ökad effektivitet 
Väldigt få medlemmar känner idag till att de har motionsrätt till HSB Malmös stämmor. Det har 
aldrig någonsin talats högt om detta. Men för att engagemanget ska öka och verksamheten ska 
effektiviseras måste HSB Malmö löpande informera om att alla medlemmar har motionsrätt. Det 
måste även informeras om hur det går till, när sista datum för inlämnande av motioner är, tips 
om hur man skriver motioner, medlemmarna måste särskilt motiveras att skriva motioner, etc, 
etc.  
 
Dålig information från HSB Malmös styrelse - ej motiverande meddelande 
De få som hittade det lilla meddelande HSB Malmös styrelse tvingades lägga ut i SDS/SKD blev 
verkligen inte motiverade att skriva motioner. Förutom att meddelandet lades ut en dag då så få 
som möjligt var hemma, och att motionen var svår att hitta till och med om man medvetet sökte 
efter informationen, så lär den inte ha fått särskilt stor effekt pga sin dåliga utformning. Med 
avsikt? Styrelsen svarar att det var planerat att lägga ut det den 6/1.  
 
HSB Riksförbund tiger 
Inte ens HSB Riksförbund vill idag gå ut med information om enskild medlems motionsrätt, vilket 
säger en hel del om denna till synes högst odemokratiska del av organisationen. 
HSB Riksförbund vill inte ens bemöta en direkt fråga om detta!  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska informera - konstant på HSB Malmös webbplats och 
årligen i senaste upplagan före deadline för motioner, i medlemstidningen - om 
vad som gäller avseende motioner. HSB Malmö understryker där bl.a. att alla 
medlemmar i HSB Malmö kan motionera och att det går utmärkt att lämna in 
motionerna via mail, samt all annan information av vikt inom detta område. 
 

2.  Detta läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar. 

3.  HSB Malmös styrelse och ombuden till HSB Riksförbund får i uppdrag att göra 
kraftfulla ansträngningar för att påverka HSB Riksförbund att informera bl.a. på 
sin webbplats (men även i tidningar, etc) om enskild medlems motionsrätt. 
Arbetet med detta redovisas löpande på HSB Malmös webbplats fram till att HSB 
Riksförbund följt uppmaningen.
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MOTION #48. 

Motioner ska noga utredas av styrelsen

Ingen motivering behövs för nedanstående yrkande. Förmodligen kommer någon att invända 
mot att mitt förslag inte behöver föras in i stadgarna för att det är så självklart. På det svarar 
jag bara att stadgarna är fulla av självklarheter, men denna självklarhet är extremt viktig!  
 
Denna enda punkt kan dessutom vara helt avgörande för de flesta om de ska bry sig om att 
skriva en motion eller ej! Vet de säkert att styrelsen är skyldig att behandla motionen seriöst så 
kan de också anse det lönt att lämna in en motion.  
 
Tillägg. 
HSB Malmö informerar inte om hur det ska fungera med motioner, men HSB Riksförbund har 
idag (23/1 2008) gått ut med följande information; 

"Lämna ditt förslag till HSB-föreningen eller bostadsrättsföreningen inom utsatt 
tid. Föreningens styrelse kommer att behandla det, och lämna sitt förslag till 
beslut på stämman (styrelsen yttrar sig över motionen).  
 
Styrelsens förslag skickas sedan ut i samband med att kallelse till den ordinarie 
föreningsstämman går ut till de fullmäktigeledamöter som har rösträtt. 
Styrelsens yttrande över motionen innebär att man antingen föreslår att 
stämman skall besluta i enlighet med förslaget (styrelsen tillstyrker motionen), 
eller föreslår att stämman skall avslå förslaget (styrelsen avstyrker motionen). 
Det kan också förekomma att styrelsen föreslår stämman besluta att motionen 
skall anses besvarad.  
 
Detta kan bli fallet om motionen t.ex. tar upp ett förslag som avser en åtgärd 
som redan är genomförd, eller om motionen inte innehåller ett preciserat förslag 
till beslut, utan kanske är mer av frågande/resonerande slag." 

 
 
Det är bara att hoppas att HSB Malmös styrelse förstår bättre än HSB Riksförbund, för skulle 
HSB Malmö följa HSB Riksförbunds rekommendationer så skulle det vara hemskt! 

●     HSB Riks nämner inget om att styrelsens åsikt ska motiveras, eller hur detta ska göras. 
 

●     "Motionen ska anses besvarad" är ingen motivering och får aldrig förekomma! 
Tar motionen upp ett förslag på en åtgärd som är genomförd så ska detta självfallet 
skrivas i klartext av styrelsen, med tillägget; "Motionärens förslag är redan genomfört, 
och vi rekommenderar därför stämman att lämna motionen utan åtgärd", e.dyl. 
Notera att det kan finnas olika åsikter om ifall något är genomfört eller ej. 
 
Om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, enligt styrelsens åsikt, så ska 
styrelsen kontakta motionären (som styrelsen ändå alltid ska göra) och be om en 
precisering av förslag. 
 

●     Sedan vet HSB Riks inte ens vem motionen ska lämnas in till. 
Vad har "bostadsrättsföreningen" med en enskild medlems motioner till HSB-regionens 
styrelse att göra? Svar: Inte det minsta! 
 

●     HSB Riks skriver "kallelse till den ordinarie föreningsstämman går ut till de 
fullmäktigeledamöter som har rösträtt". Jag vet att HSB Riks inte riktigt har hängt med i 
utvecklingen de senaste 20 åren, men de får nog göra ett litet studiebesök i Malmö för att 
lära sig hur det ska se ut. Kallelse går inte bara ut till de fullmäktigeledamöter som har 
rösträtt. Det går ut till alla, via HSB-regionens webbplats. Och då läggs styrelsens syn på 
saken ut parallellt med detta.



Är kunskapen i HSB-organisationen verkligen så här skrämmande låg? 
HSB Riks måste nog gå en grundkurs i hur en styrelse ska hantera motioner. Vi ser här att inte 
ens HSB Riksförbund vet hur processen för motioner ska se ut. Kan något bli mer uppenbart än 
att detta är extremt viktigt att ta fram tydliga rutiner för? Hur kan det finnas några stadgar i en 
förening som inte innehåller en tydlig paragraf om detta? Därav denna motion, som löser detta 
problem för i alla fall HSB Malmö. 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Följande gäller; 
På föreningsstämman ges möjlighet för alla medlemmar i HSB Malmö att komma 
med förslag på nya sätt att driva föreningen eller ändra på sådant som man 
anser felaktigt. Motioner kan handla om vad som helst inom HSB:s 
ansvarsområde, men motionen ska innehålla ett eller flera konkreta förslag. 
 
Motioner lämnas in till HSB Malmö i skriftlig form via formulär på HSB Malmös 
webbplats, e-post eller brev, inom utsatt tid. 
 
HSB Malmös styrelse ska behandla varje motion för sig. I styrelsens yttrande till 
varje yrkande ger styrelsen en rekommendation till stämman tillsammans med 
en konkret motivering.  
 
Styrelsens yttrande över motionen innebär att styrelsen efter sin motivering; 

�❍     föreslår att stämman ska besluta enligt förslaget (dvs styrelsen tillstyrker/
bifaller motionen), eller

�❍     föreslår att stämman ska avslå förslaget (styrelsen avstyrker motionen), 
eller

�❍     föreslår att stämman ska delvis eller under vissa förutsättningar besluta i 
enlighet med förslaget

 
På stämman har motionären rätt att närmare förklara och argumentera för sin 
motion, och motionen kan efter detta anpassas bl.a. efter de förslag som förs 
fram.  
 
Sedan tar var och en av de röstberättigade ett beslut efter sin egen åsikt baserat 
på de argument de tagit del av.  
 
Motioner ska noga behandlas och utredas av styrelsen för HSB Malmö där varje 
motion ska ge de fördelar och nackdelar som är enligt styrelsens åsikt. Frågor till 
styrelsen i motionen besvaras av styrelsen. Styrelsens skriftliga svar ska vara 
konkret och inte innehålla tvetydiga eller för motionen ej relevanta synpunkter. 
Om styrelsen föreslår stämman att avslå en motion helt eller delvis så är det 
särskilt viktigt att styrelsen i sin motivering för detta har en saklig 
argumentation för sin syn på saken.  
 
Det sista stycket är alltså det som är det mest primära för stadgarna.  
 

2.  Ovanstående förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #49. 

Ansvars- och arbetsfördelning + informationspolicy 
Arbetsordning/ansvarsfördelning för styrelse och VD offentliggörs

Bakgrund: 
I HSB Malmös årsredovisning för 2006 står det att det upprättats en: 
"Tydlig och dokumenterad ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelse och VD".  
 
Information för att därigenom förbättra verksamheten 
Det skulle väl vara ypperligt om denna ansvars- och arbetsfördelning kom alla medlemmar till 
del. Då skulle vi plötsligt kunna se hur det är tänkt att det ska fungera inom HSB Malmö.  
Vi kan dessutom då komma med förslag på förbättringar, och på detta sätt strukturera upp 
verksamheten och förbättra rutinerna (och minska risken för mygel inom HSB Malmö).  
 
Tydliga tecken på att riktlinjerna inte fungerar idag 
Vi ser ju nu bl.a. från rubriken i SDS; "Bolagets ledning blir gisslan i styrelsefejden", och från de 
hemliga avtalen, att det helt klart finns förbättringar som kan och behöver göras.  
 
Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen 
Om det finns någon policy för ansvars- och arbetsfördelning för arbetet inom styrelsen framgår 
inte någonstans. Om den finns så måste den fram i ljuset. Om det skulle vara så illa ställt att det 
inte finns så måste en dylik policy omedelbart tas fram.  
 
Styrelsens hemliga uppdrag 
Det sägs också finnas styrelseledamöter som har vissa uppdrag som få eller ingen känner till. T.
ex. lär det finnas två ledamöter i styrelsen som arbetar med kontakter med medlemmarna (trots 
att de ytterst sällan förekommer). Visst skulle det väl vara bra om vi fick reda på lite om vad 
som händer där bakom de lyckta dörrarna?  
 
Hemlig informationspolicy 
I samma årsredovisning står det att en informationspolicy tagits fram. 
Denna skulle det verkligen vara intressant att ta del av. Inte minst med tanke på att 
informationen från HSB Malmö är närmast obefintlig. Med detta i åtanke så undrar man 
verkligen hur denna informationspolicy kan tänkas se ut.  
 
Det är min förhoppning att HSB Malmös styrelse visar lite öppenhet och på HSB 
Malmös webbplats lägger ut såväl ansvars- och arbetsfördelning som 
informationspolicy i god tid före årsstämman 2008.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Arbetsordning för styrelse och VD informeras om till alla på olika sätt (bl.a. i 
svaret på denna motion).  
 
Den "ansvars- och arbetsfördelning" som upprättats inom HSB Malmö läggs ut 
på HSB Malmös webbplats och hålls uppdaterad! 

2.  Om policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen finns så ska alla 
medlemmar ges tillgång till denna, bl.a. på HSB Malmös webbplats (och i 
styrelsens svar på denna motion).  
 
Om policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen inte finns så måste 
en sådan omedelbart utarbetas, och presenteras för medlemmarna inom 1 
månad. 

3.  HSB Malmös informationspolicy offentliggörs bl.a. på HSB Malmös webbplats 



(liksom i styrelsens svar på denna motion). 

4.  Ovanstående information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den 
ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
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Motioner till HSB Malmö

MOTION #00.  
Inledning 

50.  Styrelse får ej föreslå arvode! 
 

51.  Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information 
 

52.  Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument 
 

53.  Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll 
 

54.  Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna
55.  Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år 

 
56.  Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare) 
57.  UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT 

Suppleant till styrelsen ska finnas  
 

58.  Information om hur länge en förtroendevald suttit 
 

59.  Ersättare till fullmäktigeledamöter
60.  Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot 

 
61.  Innehåll i röstlängd specificeras 

 
62.  Utökning av stadgar - öppenhet, justerare, frågerätt 

 
63.  HSB Riksförbunds kod får inte följas! 

 
64.  "Permanent" stadgegrupp tillsätts
65.  Permanent formulär för stadgeförslag 

 
66.  Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + 

Arvodering av justerare/rösträknare 
 

67.  Styrelsen får ej göra muntliga avtal! 
 

68.  Redovisning av medlemsundersökning 1999-2007 
 

69.  Det ska vara praktiskt möjligt att klandra en stämma 
 

70.  Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander
71.  Nekad ansvarsfrihet pga lagbrott av HSB Malmös styrelse - 

Konsekvenser för styrelsens agerande 
 

72.  Redovisning av rättsliga processer och stämmans godkännande 
 

73.  Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag
74.  Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket 

 
75.  Arvoden ej i basbelopp



OBS! 
Till styrelsen: Alla mina motioner ska på årsstämman presenteras i den ordning jag skrivit dem, 
motionerna får inte grupperas, och de ska besvaras en och en! 

Viktigt om stadgeförslag: 
Bland mina motioner har jag en hel del förslag på justeringar av HSB Malmös stadgar. 
Det är min förhoppning att det inte finns en enda ledamot som ens antyder något i stil med; 
"Man kan inte lägga in hur mycket som helst i stadgarna". 
För om diskussioner faller till en så extremt låg nivå så blir det aldrig möjligt att uppnå 
förbättringar i HSB Malmö.  
 
Verkligheten är sådan att man faktiskt kan föra in "hur mycket som helst" i stadgarna. Bara för att 
det i dag endast finns stadgar för HSB Malmö som är minimala så innebär inte detta att man måste 
fortsätta ha ett undermåligt regelverk för all framtid.  
 
Den som motsätter sig ett stadgeförslag får naturligtvis vackert motivera anledningen till att man 
inte vill föra in just det specifika stadgeförslaget. Generella uttalanden som det ovan, eller att man 
måste har ett regelverk som är "flexibelt" (vilket inom parantes sagt inte alls är en förutsättning för 
stadgar) är oacceptabla. Det måste var och en förstå!  
 
Det är omöjligt att säga hur omfattande ett regelverk i form av stadgar bör eller kan vara. Men det 
ska i alla fall minst finnas så mycket i stadgarna så att det täcker upp dagens problem och så mycket 
som möjligt av de problem som man kan tänka sig dyka upp.  
 
Erfarenheten har visat med all önskvärd tydlighet att det behövs en stor del tillägg till dagens 
stadgar! Nu är chansen att göra något åt detta! De som inte vill sträva framåt kommer att säga att vi 
kan vänta med att införa stadgarna. Det är bara ett sätt att in i det längsta förhindra ett absolut 
nödvändigt regelverk för HSB Malmö!
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MOTION #50. 

Styrelse får ej föreslå arvode!

Bakgrund: 
 
Styrelse och valberedning samarbetar för att höja varandras arvoden? 
På årsstämman 2007 kunde vi alla notera att först föreslår valberedningen ett skyhögt arvode till 
styrelsen (som tidigare) och sedan föreslår styrelsens ordförande ett arvode till valberedningen. 
Dessutom en dubblering av arvodet, och utan ens motivering för detta. 
En helt förberedd procedur i överenskommelse mellan styrelse och valberedning.  
 
Den som valberedningen fått in i styrelsen kan orimligen sedan föreslå ett arvode till 
valberedningen. Det gör bara att man börjar misstänka att något gått lurt till. 
Tjänster och gentjänster.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse får aldrig föreslå arvode till valberedning eller ens ha en 
uttalad åsikt om vilken nivå valberedningens arvode ska ligga på, eller på annat 
sätt påverka arvodet till valberedningen! 
 

2.  Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

3.  HSB Malmös styrelse ska även informera om detta på HSB Malmös webbplats, 
alltid på en fast plats i menyn (ej i nyhetskolumnen).
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MOTION #51. 

Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information

Bakgrund: 
En av de oändligt många bitar som vi inte vet något om för HSB Malmö är arkiverings- och 
gallringsrutiner. Detta är något som medlemmarna absolut måste få vara med och besluta om. 
Det är värdefull historia som säkert innehåller ett antal guldkorn.  
 
Exakt hur ser regelverket för detta ut idag? 
Hur sker arkivering idag? Vad arkiveras? För hur lång tid? Vilken kontroll finns? Etc., etc.  
 
Man får väl förutsätta att det finns någon form av rutiner för detta idag, och jag förutsätter också 
att styrelsen redogör för hur de ser ut i sitt svar på denna motion.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det som HSB Malmö ska arkivera från HSB:s stämmor för "all framtid" är bl.a.; 
- Stämmoprotokoll 
- Dagordning 
- Röstlängd 
- Motioner 
- Alla dokument (protokoll, nomineringar, etc) från valberedningen. 
Sker detta idag? 
 
Vid gallring så tas särskilt beslut om detta av fullmäktigestämman. 
 

2.  Alla styrelseprotokoll med tillhörande dokument från såväl HSB Malmös styrelse 
som brf:arnas styrelseprotokoll ska också arkiveras för "all framtid".

3.  HSB Malmös styrelse ska på HSB Malmös webbplats (utöver i svaret på denna 
motion) upplysa om exakt vilka arkiverings- och gallringsregler som gäller (på 
fast plats i menyn, och inte i nyhetskolumnen som annars är den enda plats där 
det är i alla fall lite aktivitet). 

4.  Det fastställs att utomstående som vill forska i HSB Malmös arkiv ska ha fritt fram 
att göra detta, med de restriktioner som HSB Malmös styrelse tar fram och 
offentliggör på HSB Malmös webbplats tillsammans med information om att 
arkivet är öppet för dem som vill använda sig av arkivet. 

5.  Ovanstående punkter läggs in snarast (inom 6 månader) i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #52. 

Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument

Bakgrund: 
Beslut som kan gälla längre än till nästa årsstämma, dvs som inte helt uppenbart (uttryckligen) 
bara är giltigt till nästa årsstämma, ska dokumenteras i ett separat dokument som förvaras på 
säker plats och som alla har tillgång till.  
 
Exempel: Stadgeändringar, policyförändringar, ändrade arbetsrutiner (som denna motion)...  
 
Anledning: 
Man ska inte behöva leta sig fördärvad i ostrukturerade och oindexerade protokoll efter 
information om vad som gäller i olika frågor, och/eller bakgrunden till tidigare beslut, mer eller 
mindre långt tillbaka i tiden. 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Alla beslut som tas på stämman och som gäller eller kan gälla längre än till nästa 
årsstämma ska föras in i ett speciellt dokument som läggs ut offentligt på HSB 
Malmös webbplats. 
Markering görs i stämmoprotokollet om att punkten kopierats till detta dokument. 
 

2.  Denna information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska 
vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
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MOTION #53. 

Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll

Bakgrund: 
 
Protokoll speglar inte verkligt beslut 
Ett av de absolut vanligaste felen på stämmor lär vara att beslut inte förs in i protokoll så som de 
tagits (som vi kan konstatera bl.a. från HSB Malmös stämmor och protokoll). Det måste till 
förändringar här så att protokollen verkligen speglar de beslut som tagits.  
 
Yrkanden skrivs in exakt som motionären formulerat dem, med ev. avvikelser 
De yrkanden som gjorts ska föras in exakt som de skrivits av motionären. Efter detta så skriver 
protokollföraren in de eventuella avvikelser som stämman tydligt beslutat om.  
 
Minskar avsevärt risken för manipulerade beslut i protokoll 
Detta är utan tvivel det absolut bästa sättet att få så korrekta protokoll som möjligt. Utöver detta 
så minskar det kraftigt protokollförarens möjligheter att medvetet manipulera besluten. Denna 
förändring medför en betydligt ökad säkerhet för medlemmarna.  
 
En självklarhet 
Det finns säkert brf:ar som gör på detta enda rätta sätt, men att det inte alltid fungerat så här 
tidigare i alla föreningar måste vara något av det märkligaste som någonsin förekommit i 
bostadsrättsföreningar!  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Alla yrkanden som görs i motioner ska föras in i protokoll exakt så som de 
formulerats. Sedan får protokollföraren efter detta specifikt föra in vilka konkreta 
avvikelser som gjorts i det beslut som togs på stämman om beslut inte tagits helt 
enligt motionen eller helt avslagits, under särskild rubrik för detta ("Beslut om 
avvikelser från motion"). 
 

2.  Detta tillvägagångssätt förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #54. 

Antal ledamöter och suppleanter ska uppges i stadgarna

Bakgrund: 
 
Inget i stadgar om antal förtroendevalda 
Av någon märklig anledning går det inte att finna i HSB Malmös stadgar hur många (eller intervall 
av) förtroendevalda som ska väljas till olika förtroendeposter (utom för revisorer; "Revisorerna 
skall vara lägst tre och högst fyra med lägst en och högst tre suppleanter. En revisor som är 
auktoriserad skall utses av HSBs Riksförbund" samt styrelse; "Styrelsen består av lägst sju och 
högst elva ledamöter"). Det känns som att detta är något som bör stå i stadgarna, för att undvika 
onödiga framtida diskussioner!  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det ska stå i stadgarna hur många ledamöter och suppleanter (intervall, som för 
styrelse och revisorer) som ska väljas till; 
- valberedning, 
- ombud till HSB Riksförbund, 
- ersättare till ombud till HSB Riksförbund.  
 

2.  Detta läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar. 
 

3.  Information om detta ska alltid konstant ligga även på HSB Malmös webbplats.
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MOTION #55. 

Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år

Bakgrund: 
En suppleant väljs normalt aldrig - varken inom eller utanför HSB - på längre tid än ett år. 
Men bara för att detta normalt är vad som gäller så kan det inte skada att det även i stadgarna 
fastställs att en suppleant sitter som längst ett år i stöten. Därmed vet alla vad som gäller, och 
det behöver aldrig uppstå en tidsödande diskussion om detta.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det förs in i stadgarna att suppleanter (oavsett typ av suppleant) alltid ska väljas 
på endast ett år i taget. 
 

2.  Denna information läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Medlem # 89093 - 2008-01-23 



MOTION #56. 

Policies för suppleanter (revisorer, valberedning, ombud/ersättare)  

Bakgrund: 
 
UPPGIFT FÖR HSB MALMÖS STYRELSE: 
Det är min förhoppning att HSB Malmös styrelse redan idag sett till att det finns detaljerade 
arbetsbeskrivningar/policies för alla olika förtroendevalda och deras suppleanter, men i annat fall 
önskar jag att HSB Malmös styrelse tar fram utkast till dessa för suppleanter enl. nedanstående 
yrkanden, senast till HSB Malmös årsstämma, för utlåtande av stämman. 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska snarast ta fram en väl utarbetad policy för ersättare till 
ombud till HSB Riksförbund.  
 
Jmfr motion #37.  
 

2.  HSB Malmös styrelse ska snarast ta fram en väl utarbetad policy för suppleant till 
valberedningen (t.ex. att suppleant ska kallas till möte, etc).  
 
Jmfr motion #38-40. 
 

3.  HSB Malmös styrelse ska snarast ta fram en väl utarbetad policy för suppleant till 
revisorerna (t.ex. att suppleant ska kallas till möte, etc). 

4.  Alla framtagna policies redovisas offentligt senast 4 månader efter årsstämman 
(läggs ut bl.a. på HSB Malmös webbplats och i HSB Malmös medlemstidning). 
 
Därefter tar stämman ett beslut om innehållet i dessa policies på en snart 
därefter av styrelsen tillsatt extrastämma.

5.  Om en suppleant träder in i tjänst som ordinarie ledamot så ska detta omedelbart 
redogöras för på bl.a. HSB Malmös webbplats. Styrelsen ansvarar för att detta 
görs.
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MOTION #57. 

UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT 
Suppleant i styrelsen ska finnas 
 
Definition av styrelsesuppleantens arbetsuppgifter 
Regelverk/riktlinjer för arvode till styrelsesuppleant

Bakgrund: 
 
Omotiverad formulering i koden för föreningsstyrning 
I HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf) står det följande; 
§ 3.2.2 
"Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. Suppleanter 
ska inte utses."  
 
Mer makt till färre? 
"Suppleanter ska inte utses"? 
 
Resultatet skulle därmed bli; 

1.  Mindre insyn & ökad maktkoncentration 
Med en suppleant i styrelsen så finns det en extra säkerhet för medlemmarna. Suppleanten 
är med på styrelsemötena och får på det sättet en form av kontrollfunktion eftersom 
suppleanten, som suppleant, inte har något ansvar för de beslut som tas och därför inte 
har något att oroa sig för avseende att det gått fel till. I en styrelse finns alltid risken att 
alla håller ihop om det begåtts något misstag, eller värre, vilket gör att det kan vara svårt 
att t.ex. genomföra en utredning och få fram vad som verkligen hänt om det skulle 
behövas. En suppleant gör att styrelsen får lite extra press på sig att göra rätt, när de vet 
att styrelsens arbete inte är till nästan 100 % insynsskyddat. 
Bara detta är ett oerhört starkt skäl för att behålla suppleanten, som jag ser det. 
 

2.  Svårare att få in nya ledamöter som passar 
Suppleanttiden kan ses som en form av provanställning. Så som valberedningsarbetet 
skötts tidigare har det valts in personer till styrelsen utan att fullmäktige egentligen haft 
den minsta aning om ehuruvida den föreslagna medlemmen kvalificerat sig för uppgiften. 
Man har bara mer eller mindre blint förlitat sig till valberedningen. Men även om 
valberedningsarbetet kommer att skötas lite mer professionellt i framtiden (vilket vi för 
övrigt aldrig kommer att veta något om i förväg) så blir det fortfarande svårt att utröna om 
det är rätt man/kvinna på rätt plats. Det är svårt att veta för fullmäktige, för styrelsens 
ledamöter, men även för den nominerade själv. Att sitta i en regionstyrelse som HSB 
Malmö är långt ifrån samma sak som att sitta i en brf-styrelse. Det ställs helt andra krav 
jämfört med i en brf-styrelse (även jämfört med en stor brf). Kanske särskilt om personen 
ifråga inte suttit i en "riktig" styrelse förut, så är det mer eller mindre omöjligt för alla 
parter att veta hur eller om det ska fungera. 
 
Vad jag vet (kanske jag har fel; information om detta saknas) så finns det t.ex. ingen i 
dagens styrelse som suttit i en riktig styrelse innan de hamnade i HSB Malmös styrelse 
eller som har specifik utbildning för/erfarenhet av styrelsearbete. Så det måste vara en 
uppenbar risk för HSB Malmö att det blir fel om man inte (så frekvent som möjligt) 
kommer in i styrelsen via suppleantvägen. Varför då plocka bort denna extra säkerhet som 
suppleanten innebär?  
 

3.  Svårare för nya ledamöter 
Det är också så att man mycket väl kan passa i styrelsen, men man behöver en 
"inkörningsperiod". Helt enkelt en upplärningsperiod. Tar man in en ny medlem i styrelsen 
så är risken stor att denna inte är särskilt produktiv under sitt första år, och 

http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf


föreningen tappar tid och kraft som kan vara förödande för verksamheten. 
 
Föreningen riskerar att betala dyrt för en ledamot som presterar väldigt lite (eller inget). 
Kanske inte bara i arvode utan även för denna ledamots misstag, som kan bli mycket 
kostsamt.  
 
Vågar fullmäktige verkligen ta denna risk?  
 
Dålig ledamot byts ej ut! 
Vi kan se från den senaste tidens incidenter inom HSB Malmö att det med dagens system i 
princip inte finns något som gör att en ledamot som missköter sina uppgifter byts ut via en 
tillsatt extrastämma. Precis som det normalt fungerar i brf-styrelser. 
Detta faktum gör att det blir extra riskfyllt att ersätta en suppleant med ännu en ledamot.

Stadgegruppen går på HSB Riksförbunds linje 
Stadgegruppen förordar samma sak som HSB Riksförbund, dvs att suppelantfunktionen ska 
plockas bort, och på denna punkt håller jag alltså inte med av ovanstående viktiga anledningar. 
Jag vet att stadgegruppen förändrat stadgarna till att det ska finnas minst sju i stället för minst 
fem ledamöter. Men det är inget argument. Sju ledamöter är också vad som valts tidigare. 
Stämman måste därför, om suppleanten plockas bort, välja 8 ledamöter i stället för 7.  
 
Jag är inte så säker på att det är så lyckat, och jag tror att stadgegruppen inte tänkt igenom 
denna fråga riktigt. För det är först när man går in på djupet i denna frågeställning som man 
inser konsekvenserna. 
 
Det finns absolut ingenting som säger att stadgegruppens förslag skulle medföra några 
förbättringar. Det går till och med emot HSB Riksförbunds märkliga skäl för att plocka 
bort suppleanten (HSB Riksförbund förordar färre ledamöter än idag)!  
 
Ingen förklaring från HSB Riksförbund och de som lagt in denna paragraf: 
HSB Riksförbund har inte ens bemödat sig med att närmare förklara sin inställning till att det inte 
ska finnas suppleanter. Är det bara; "ju färre desto lättare att fatta beslut"? För då skulle det 
bästa vara om vi bara hade styrelser bestående av en person.  
 
Nu kan HSB Riksförbund inte motivera sitt förslag, men om vi låtsas att de kunnat detta; 
Vad är det som gör att HSB Riksförbund vill plocka bort suppleanten för styrelsen men inte för de 
andra posterna (revisorer, valberedning, ombud till HSB Riksförbund)? 
Vad är det som gör att HSB Riksförbund vill ha skilda regelverk för motsvarande situationer?  
 
Inget som helst samband mellan HSB Riksförbunds två uttalanden! 
Om någon skulle kunna förklara det som HSB Riksförbund inte lyckats förklara för sin egen 
formulering, dvs vad som menas med; "Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva 
arbetsformer kan tillämpas. Suppleanter ska inte utses." så skulle det vara väldigt intressant att 
höra. Jag kan inte se kopplingen mellan dessa två meningar från HSB Riksförbund. 
Vad kan väga tyngre än de tre skälen för en suppleant, som jag tagit upp ovan? 
 
Motivering saknas helt !!! 
Som alla läskunniga kan se så finns alltså ingen motivering till varför suppleant ej ska utses. 
Varför ska förslag följas som ingen varken kan motivera eller se nyttan med?  
 
Jag kan ensam ge minst tre mycket starka skäl (vart och ett fullt tillräckligt i sig) till 
varför suppleanten ska behållas. Men en hel organisation kan inte ge ett enda skäl till 
varför suppleanten ska plockas bort!  
 
Hur fungerar en suppleant? 
Suppleanter deltar inte i besluten (om inte de övriga uttryckligen vill det). Så det finns ingen logik 
överhuvudtaget i HSB Riksförbunds ytterst märkliga resonemang att enkla och effektiva 
arbetsformer uppnås bara för att man plockar bort suppleantfunktionen.  
 



Om man för denna fråga går in på hur en suppleant kan/bör fungera och hur det 
fungerar med suppleanten idag i argumenten för/emot suppleant så kan man snurra in 
sig i en oändlig diskussion som inte leder till något, pga avsaknaden av regelverk och 
rutiner i HSB Malmö.  
 
Kärnfrågan 
Problemet, som jag ser det, är inte att det finns en suppleant. Problemet är att ingen gjort det 
självklara och tagit fram en väl genomtänkt policy för suppleantens funktion (såväl som för 
ledamöterna). Att plocka bort suppleanten är enligt min mening fel väg att gå för att lösa ett 
faktiskt problem, när det är en policy som i stället borde tas fram för att uppnå "enkla och 
effektiva arbetsformer". 

Det är som att lösa problemet med att man tappat nyckeln till sin ytterdörr genom att riva sitt hus i 
stället för att anlita en låssmed.

Beslut utan underlag? 
Avslutningsvis så vill jag här säga att jag inte riktigt förstår hur fullmäktige ska kunna ta ett 
beslut i frågan om att plocka bort suppleanten. För att kunna ta ställning här så måste en 
förutsättning självklart vara att det finns en arbetsordning (policy) för styrelse och suppleant som 
fullmäktigeledamöterna är väl förtrogna med. Det finns inte och därmed måste ett beslut i denna 
fråga bli mer eller mindre omöjligt att ta!!! 
 
FRÅGOR TILL HSB MALMÖS STYRELSE (att besvaras skriftligt till före årsstämman): 

1.  Hur motiverar HSB denna inställning att det inte ska finnas suppleanter till styrelsen? 
 

2.  Vad är ledamöternas, i HSB Malmös styrelse, inställning till att suppleant inte ska finnas till 
styrelsen? Är alla i styrelsen eniga om att suppleant inte ska finnas? 
 

3.  Hur ser arbetsordningen ut inom HSB Malmös styrelse? 
 

4.  Exakt på vilket sätt hanteras suppleanten i HSB Malmös styrelse? 
a.  Kallas suppleanten till alla möten (alltså även t.ex. styrelsens extramöten)? 

 
b.  Finns det några möten som suppleanten inte kallats till (fram till den dag då denna 

motion behandlats färdigt)? I så fall exakt vilka? 
 

c.  Deltar suppleanten på något sätt i de beslut som tas, och i så fall på vilket sätt? 
 

d.  Har suppleanten; 
- yttranderätt? 
- frågerätt? 
- förslagsrätt?  
 

e.  Deltar suppleanten på något sätt i de utredningar som görs, och i så fall på vilket 
sätt (med konkreta exempel)? 
 

f.  Har/ges suppleanten några speciella uppgifter på styrelsemötena? T.ex. vilka? 
 

g.  På vilket sätt i övrigt deltar suppleanten i det arbete som fördelas inom styrelsen? 
 

h.  I vilka beslut har styrelsesuppleanten deltagit aktivt i fram till att denna motion 
behandlats?

OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN BIBEHÅLLS...



STYRELSESUPPLEANTENS ARVODE 
 
45.000 kr utan arbetsuppgifter! - Vad gör valberedningen? 
Det är självfallet helt orimligt att en suppleant arvoderas med 45.000 kronor utan att denna 
person har några konkreta arbetsuppgifter. Det är valberedningens uppgift att informera om 
detta, men som med det mesta annat av valberedningens uppgifter så har detta inte utförts.  
 
45.000 kr bara för att finnas 
Efter att styrelsesuppleant valts till HSB Malmös styrelse så är det ingen längre som hör ett ljud 
från eller om denna person. Det säger sig själv att det är helt orimligt att medlemmarna ska 
betala 45.000 kronor till någon bara för att denna person... finns.  
 
Att ingen vet vad suppleanten gör är ett bevis så tydligt som något på att denna person inte 
presterar något för det alldeles på tok för höga arvodet som stämman godkänt till denna post.  
 
Regelverk för om suppleant träder in i tjänst som ordinarie ledamot 
HSB Malmös valberedning har vad jag kan se inte ens tagit fram en plan för hur det ska fungera 
om styrelsesuppleanten träder in i tjänst som ledamot. Riktlinjer måste finnas! 
 
UPPGIFT FÖR HSB MALMÖS STYRELSE FÖRE ÅRSSTÄMMAN 2008: 
Det är min förhoppning att HSB Malmös styrelse som allra senast 4 veckor före stämman 
redovisar en komplett arbetsbeskrivning för styrelsesuppleanten, för beslutsunderlag till 
stämman, innan arvode för styrelsesuppleanten fastställs. Annars kompliceras stämmans 
beslutsfattande avsevärt.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det fastställs att en suppleant ska finnas (och väljas) till styrelsen. 
 

2.  Detta förs snarast (inom 6 månader) in i stadgarna för HSB Malmö (tillsammans 
med ev. förslag till regelverk för styrelsesuppleanten som stämman beslutar om). 

3.  HSB Malmös styrelse ges i uppdrag att omedelbart ta fram en detaljerad 
definition av arbetsuppgifterna för suppleanten till HSB Malmös styrelse för 
godkännande av stämman (på en för detta snart tillsatt extrastämma, om ej 
redan gjort). 
Detta måste göras innan arvode till suppleant fastställs av fullmäktigestämman 
2008. 
 

4.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att det alltid finns en väl utarbetad policy för 
suppleant till styrelsen. 
 

5.  Det fastställs bl.a. att styrelsesuppleant alltid ska kallas till samtliga möten som 
ordinarie ledamöter kallas till. 
 

6.  Det ska redovisas i årsredovisningen vilka styrelsemöten suppleanten deltagit i. 
 

7.  Alla medlemmar ska få ta del av denna policy, bl.a. genom att den snarast, inom 1 
månad (om styrelsen inte sett till att ta fram och redovisa arbetsbeskrivningen i 
god tid före stämman), läggs ut bl.a. på HSB Malmös webbplats. 
 

8.  De arbetsuppgifter som stämman tar beslut om för styrelsesuppleanten läggs 
snarast (inom 6 månader från stämman) in i HSB Malmös stadgar. 

9.  Arvodet till styrelsesuppleanten ska baseras på den arbetsbeskrivning som finns. 
Dvs om styrelsesuppleanten endast närvarar på styrelsemöten så ges t.ex. 
mötesersättning på kanske 300 kr (alltså inget arvode eller andra ersättningar i 
övrigt). Om styrelsesuppleanten har mer avancerade uppgifter kan kanske ett 



fast arvode ges på upp till 15.000 - 20.000 kr beroende på omfattningen av 
uppgifterna. 
 
Det måste också specificeras exakt vilket arvode som ska utgå (och hur det 
beräknas) i de fall suppleanten temporärt träder in i tjänst som ersättare till 
någon av de ordinarie styrelseledamöterna (även om detta sker "permanent" till 
nästa stämma). 

Denna motion är delvis samma som min motion #10 till den inställda extrastämman 2007.  
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MOTION #58. 

Information om hur länge en förtroendevald suttit

Bakgrund: 
Tyvärr har HSB Malmö haft en valberedning som inte skött sitt uppdrag riktigt som de borde. T.
ex. så informerar valberedningen inte om under hur lång period en förtroendevald innehaft sitt 
uppdrag. Detta anser jag vara en inte helt oviktig parameter i den bedömning som 
fullmäktigeledamöterna ska göra när de förtroendevalda väljs (bl.a. för att uppnå lite rotation).  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska, inför stämma för HSB Malmö där val sker, ansvara för 
att alla väsentliga uppgifter om varje förtroendevald redovisas, bl.a. vilka poster 
inom HSB som innehafts av personen i fråga, och hur länge. 
 

2.  HSB Malmös styrelse ansvarar även för att dessa uppgifter redovisas på HSB 
Malmös webbplats så att alla kan se för varje förtroendevald i HSB Malmö vilket 
år de är inne på (dvs hur många år var och en suttit på sin post).
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MOTION #59. 

Ersättare till fullmäktigeledamöter

Bakgrund: 
 
Inga ersättare/suppleanter till fullmäktigeledamöterna idag 
Om man gör en djupdykning bland föreningarna och kontrollerar hur val av fullmäktige-ledamöter 
ser ut så kan man konstatera en sak. Extremt få föreningar/styrelser har utsett någon ersättare. 
Jag anser att detta är en extremt viktig funktion och det får i princip inte finnas någon förening 
som inte är representerad på fullmäktiges möten med som allra minst en fullmäktigeledamot.  
 
Skälet till att det blivit så fel som det är idag är helt enkelt att HSB Malmö inte har förstått vikten 
av att informera och tala om vad som är rätt/bäst.  
 
Det finns inget som hindrar att man för varje fullmäktigeledamot utser 3 eller fler suppleanter! 
Det är faktiskt t.o.m att föredra att varje fullmäktigeledamot har tre suppleanter! Det finns allt att 
vinna på detta (var och en får själv räkna ut alla de plus detta ger), och inget att förlora!  
 
Hälften saknades - Ingen respekt för de som valt dem! 
På årsstämman 2007 saknades representanter från hälften av HSB Malmös föreningar. 
Jag undrar om medlemmarna i dessa orepresenterade föreningar är medvetna om hur deras 
förtroendevalda missbrukar sitt förtroende som vald representant för föreningen?  
 
Se webbsidan http://hotpot.se/hsb-malmo-fullmaktige-2007.htm för en lista över vilka brf:ar som 
inte var representerade på fullmäktigestämman 2007 (en motsvarande lista kommer att göras för 
årsmötet 2008).  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att löpande påverka alla föreningar (via HSB-
representanten, konstant information och alla tänkbara sätt) till att alltid utse 
minst en ersättare (helst 3) per fullmäktigeledamot, som kan rycka in utifall att 
ordinarie fullmäktigeledamot har förhinder att komma på HSB Malmös stämma. 
 
"Vanliga" medlemmar måste också löpande upplysas av HSB Malmö om hur viktig 
denna funktion är, och vad det innebär att vara fullmäktigeledamot. 
 
HSB Malmös mål måste vara full representation från föreningarna! 
 

2.  Det som står i punkt 1 skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #60. 

Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot!

Bakgrund: 
Idag så finns det HSB-representanter (tjänstemän på HSB) som valts som fullmäktige-ledamöter.  
 
HSB Malmö vill inte redovisa sina fullmäktigeledamöter, men jag har sammanställt de flesta på 
webbsidan (ej helt uppdaterad); 
http://hotpot.se/hsb-malmo-representant.htm. 
Där kan man t.ex. se att koordinator/VD-sekreterare (?) Lena Hammarström (Brf Dådet) även 
har en funktion som fullmäktigeledamot; 
 
Att detta kunnat förekomma beror enbart på att det inte finns någon kontroll inom HSB Malmö 
och att HSB Malmö tycks anstränga sig för att hemlighålla all information så att ingen vet hur det 
egentligen fungerar eller borde fungera, vilket gör det särskilt svårt att upptäcka bristerna.  
 
Fråga till HSB Malmös styrelse; 

●     Det finns inget regelverk idag för fullmäktigeledamöter, dvs varken för vilka som får utses 
eller hur de ska fungera (tacksam om svar inte innehåller vad vi alla redan vet, dvs att de 
väljs antingen av stämman eller av styrelsen)?

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Endast medlemmar i den egna föreningen får inneha uppdrag som 
fullmäktigeledamot, men en brf ska ha möjlighet att under en tidsbegränsad 
period (maximalt 6 månader) kunna utse extern person som fullmäktigeledamot 
via stämmobeslut, där fullmäktigeledamoten väljs direkt av stämman. 
 

2.  Det är alltid och ovillkorligen förbjudet att utse en tjänsteman på HSB såväl som 
bostadsrättsföreningens HSB-representant som fullmäktigeledamot. 
HSB Malmö ansvarar för att kontrollera att ingen bryter mot detta. 
 

3.  Ovanstående förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar. 
 

4.  HSB Malmös styrelse går snarast (inom en månad, och löpande) ut med 
information om detta (bl.a. på HSB Malmös webbplats, men även i 
medlemstidningen, etc).
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MOTION #61. 

Innehåll i röstlängd specificeras

Bakgrund: 
 
Regelverk för röstlängd saknas 
En av de många stora bristerna i HSB Malmös stadgar är att det helt saknas ett regelverk för 
röstlängder. HSB Malmös styrelse vill t.o.m. tolka lagen som att röstlängder inte ens behöver 
upprättas, vilket vi alla klart och tydligt kan se är HSB Malmös ståndpunkt från det svar som HSB 
Malmös styrelse gett på klandret av årsstämman 2007 (styrelsens åsikt stämmer dock ej).  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse; 

●     Hur resonerar HSB Malmös styrelse när ni i klartext säger att man kan strunta i att föra en 
röstlängd? 
 

●     Anser HSB Malmös styrelse att ni sänder ut positiva signaler till bostadsrättsföreningarna 
genom att hävda denna felaktighet?

HSB Malmös styrelse har fel i att röstlängd inte behövs för HSB Malmö, och man förväntar sig nog 
att en styrelse kan regelverket betydligt bättre i så grundläggande frågor.  
 
Även om HSB Malmös styrelses skriftliga svar till domstolen att röstlängder inte behöver 
upprättas säkert bara var ett desperat försök för att klara sig undan sitt ansvar så är det 
beklämmande att en styrelse uttalar sig på detta sätt, utan substans.  
 
Det är beklagligt att en organisation som ska agera som ett föredöme för bostadsrätts-
föreningarna gör dylika uttalanden, i stället för att ta ansvar för sina handlingar.  
 
Mitt förslag nedan på hur röstlängden ska utformas kan tyckas omfattande, men i praktiken blir 
det inte så mycket som det ser ut. Jag har bara beskrivit posterna väldigt detaljerat (för att 
försöka undvika missförstånd). Det är naturligtvis också möjligt att plocka bort någon post från 
detta förslag (t.ex. så försvinner posterna för ombud/biträden samt för fullmakter eftersom dessa 
inte förekommer inom HSB Malmö... vilket de i och för sig kanske borde i vissa lägen).  
 
Resultatet av nedanstående lista blir i praktiken ganska exakt så som röstlängden redan ser ut 
idag i nästan alla bostadsrättsföreningar (och tidigare i HSB Malmö).  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Röstlängder ska alltid finnas för stämmor och de ska innehålla minst 
nedanstående information. 
Röstlängd ska; 

1.  dateras för när den upprättats.
2.  undertecknas av protokollförare samt av den som satt ihop röstlängden 

(om annan än protokollföraren), och därefter av mötesordföranden.
3.  signeras av alla justerare med datum för när justering utförts (datum för 

mottagande och avlämnande för var och en av justerarna). 
Varje sida i röstlängd (såväl som i protokoll) ska signeras av såväl 
protokollförare som respektive justerare och mötesordförande.

4.  innehålla samtliga på stämman närvarande personer; 
namn och brf, vilken förtroendepost som innehas, samt om det är en 
röstberättigad fullmäktige.

5.  innehålla alla ev. ombud/biträden där dessa tydligt markerats som sådana.
6.  innehålla namn och position (yrke) för alla deltagare från HSB.
7.  innehålla namn och position på mötesordföranden och protokollförare.



8.  innehålla info om vilka som utnämnts till justerare och rösträknare.
9.  innehålla info om vilka personer som röstlängden kompletterats med under 

stämmans gång (tillsammans med info under vilken punkt i dagordning).
10.  numreras per deltagare (en numrering per röstberättigad och en numrering 

per övriga stämmodeltagare).
11.  innehålla information om ev. fullmakter (vem har fullmakt för vem). 

Om inga fullmakter förekommit ska detta särskilt nämnas.
12.  kompletteras med ev. fullmakter.

 
2.  Detta regelverk för röstlängder förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös 

stadgar.

Denna motion är samma som motion #8 till den inställda extrastämman 2007-10-11.  
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MOTION #62. 

Utökning av stadgar - öppenhet, justerare, frågerätt

HSB Malmös stadgar är i allra högsta grad ofullständig och t.o.m. rent felaktig i vissa avseenden. 
Även om en stadgegrupp tillsatts för att försöka förbättra och anpassa stadgarna, så är det 
uppenbart att HSB Malmös stadgar även fortsättningsvis måste befinna sig i en löpande 
förbättringsprocess, pga att inget aktivt förändringsarbete utförts under så lång tid. 
 
Förhoppningsvis kan fullmäktigeledamöterna börja aktivera sig här och se till att komma med bra 
och väl genomtänkta förslag på stadgejusteringar som säkrar HSB Malmös framtid, så att det blir 
en så demokratisk och bra miljö som möjligt.  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse, med anledning av HSB:s kod för föreningsstyrning: 

1.  vad innebär; "inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden" 
under § 1.3.3 rent konkret, och 

2.  på vilket sätt har detta att göra med fullmäktiges frågerätt och möjlighet att påverka?

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Nedanstående paragrafer från HSBs kod för föreningsstyrning läggs in i HSB 
Malmös stadgar snarast (inom 6 månader). 
 
1.3 "Föreningens stämmor ska vara öppna för alla medlemmar, även de som inte 
valts som fullmäktige."  
 
Not. 
Här har HSB Malmös stadgegrupp föreslagit extra begränsningar jämfört med 
koden för föreningsstyrning; 
"Föreningsstämman är öppen för alla medlemmar som fullgjort sina skyldigheter 
till föreningen." 
Denna begränsning med "fullgjort sina skyldigheter" är inte lyckad! Ingen 
definition finns på vad som avses. Jag vet föreningar där denna formulering 
missbrukats. 
 
1.3.2 "Till justerare vid föreningsstämma ska utses fullmäktige som inte är 
styrelseledamöter eller anställda i föreningen."  
 
1.3.3 "Föreningsstämmans ordförande ska se till att alla fullmäktige på ett 
tillfredsställande sätt ges möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor 
på stämman, liksom att inom ramen för lagens bestämmelser om 
stämmoordföranden kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda 
förslag och lägga fram nya förslag, innan stämman går till beslut."  
 

2.  För § 1.3.2 ändras dock först "fullmäktige" till "medlem". 
 

3.  För § 1.3.3 måste tillägg göras av motionärer; dvs "...fullmäktige och 
motionärer...". 
 

4.  Formuleringen "inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden" i 
§ 1.3.3 förtydligas så att alla förstår vad som menas, alternativt tas bort.

Denna motion är samma som min motion #11 till den inställda extrastämman 2007-10-11.  
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MOTION #63. 

HSB Riksförbunds kod får inte följas!

Bakgrund: 
Ibland finns det saker där det helt enkelt inte går att förstå bakomliggande tankar. 
Stadgegruppen har lagt in många bra förslag till stadgarna, men det finns en paragraf som ger 
kalla kårar längs med ryggraden när man läser denna.  
 
Det står (§ 3, "Föreningens verksamhet", i stadgegruppens förslag); 

●     "Föreningen skall tillämpa den kod för föreningsstyrning som 
HSB Riksförbunds stämma beslutat om".

Kopierad rakt av från HSB Riksförbunds önskan att det ska läggas in i regionföreningens stadgar, 
så att HSB Riksförbund därigenom lyckas utöka sin makt. Men är det inte uppenbart för var och 
en att en formulering som denna inte ska läggas in i HSB Malmös stadgar? 
 
Vad får detta för konsekvenser i praktiken? 

●     HSB Malmö förslavas under HSB Riksförbund, den enligt mig mest odemokratiska, 
insynsskyddade, opåverkbara, onåbara, tröga och tråkiga delen av HSB !!!

Frivilligt förslava sig under HSB Riksförbund? 
HSB Riksförbund har överlevt sig själv, och borde inte få finnas kvar, i alla fall inte i nuvarande 
utformning. HSB Malmö borde inte vara medlem i HSB Riksförbund. Men hur man än gör och 
tänker så tycker jag inte man frivilligt ska förslava sig under en avdelning på detta sätt.  
 
Det är inte rimligt att HSB Malmö låser upp sig till alla framtida förändringar. Dvs hur galet det än 
är så ska HSB Malmö följa det som bestämts där upp i det isolerade Riksförbundshuset. 
Ska vi verkligen göra oss livegna?  
 
In blanco avtal med ... 
HSB Malmö ska inte teckna något in blanco avtal med HSB Riksförbund (och inte med någon 
annan heller för den delen). Alla har säkert inte förstått riktigt vad HSB Riksförbund egentligen 
är, vad de står för, och vad som egentligen händer där uppe i Stockholm på denna avdelning, 
men oavsett om man är insatt i hur det fungerar eller ej så måste man förstå att man inte får 
måla in sig i ett hörn på det här viset.  
 
Reducerad kontroll/insyn och möjlighet att påverka 
Alla måste också förstå att med en dylik formulering i stadgarna så leder detta oundvikligen till 
minskad kontroll och insyn samt minskad möjlighet att påverka. Det torde vara helt uppenbart för 
alla och envar, utan att jag måste förklara detta i detalj.  
 
Demokrati i stället för parlamentarisk uppbyggnad 
Som en parantes i detta sammanhang så vill jag be alla notera att HSB ofta i olika sammanhang 
ger svar innehållande "parlamentarisk organisation", men betydligt mer sällan nämns ordet 
"demokrati". En parlamentarisk organisation är på intet sätt samma som en demokratisk 
organisation. Beroende på olika faktorer så kan de faktiskt till och med vara varandras motsatser. 
Så kräv demokrati (det vill vi ha!), aldrig en parlamentarisk uppbyggnad (det vill vi inte ha!).  
 
Faran med HSB Riskförbund: 
Det är viktigt att känna till hur sluten denna del av organisation är. HSB Riksförbund är t.ex. 
livrädd för att deras stämmoprotokoll ska kunna läsas av någon och vågar absolut inte lägga ut 
stämmoprotokollen på sin webbplats (givna löften om detta har förfallit).  
 



Ska det stadgas att HSB Malmö ska följa oacceptabel kod? 
I HSB:s Riksförbunds förslag till kod för föreningsstyrning finns det punkter som är mer eller 
mindre helt oacceptabla. Och ännu värre punkter kan rätt vad det är föras in. 
 
Beslut i blindo 
Hur många av HSB Malmös 43.000 medlemmar har läst HSB:s kod för föreningsstyrning? 
Hur många av de ca. 260 fullmäktigeledamöterna har satt sig in i detalj hur koden ser ut idag? Är 
det mer än en handfull? 
Hur skulle man med bakgrund av bara detta kunna ta ett beslut om att följa en kod som nästan 
ingen brytt sig om att sätta sig in i???  
 
Skapar tolkningsproblem 
Koden för föreningsstyrning är luddigt formulerad och skapar bara en massa nya 
problem med tolkningar, och innehåller dessutom helt oacceptabla formuleringar (bl.a. enl. 
vad jag tidigare nämnt).  
 
Risken är alltså överhängande att det blir orimliga tolkningsproblem som kommer att ta upp 
oändligt många timmar till ingen nytta. 
- Vad ska gälla egentligen? 
- Vad menar HSB Riksförbund? 
- Vad ska gälla; HSB Riksförbunds kod eller våra stadgar? 
- Vilket har högst prioritet? 
- Etc., etc.  
 
Inga konsekvenser om kod ej följs 
För övrigt så kan man konstatera att det inte finns något regelverk med konsekvenser för om kod 
ej följs. Det gör därmed koden för föreningsstyrning verkningslös. Att HSB Riksförbund kanske 
säger är man tänker ta fram detta i framtiden är bra. Men då kan vi ta ställning när det är klart, 
och inte nu! Man ska inte köpa grisen i säcken! 
 
Hur HSB Riksförbund fungerar 
HSB Riksförbund tycker att allt som händer utanför Stockholm är "internt" (enl. de skriftliga svar 
som givits) och ska därför inte heller informeras om på deras webbplats.  
 
HSB Riksförbund visar hur de tänker genom sin webbplats som mycket väl årligen skulle kunna 
vinna priset som Sveriges sämsta webbplats (i klass med HSB Malmös webbplats). Nästan ingen 
information finns och ingen som ens bryr sig om att uppdatera alla felaktigheter. 
T.o.m. när man påpekar fel så struntar de i att korrigera felen, utan låter felaktigheterna ligga 
kvar år efter år.  
 
HSB Riksförbund har en juridisk rådgivning där jag personligen kontrollerat och verifierat att 
svaren som ges är oriktiga.  
 
Russin 
HSB Malmö kan plocka russinen ur kakan, men man måste förstå att en dylik paragraf som den 
stadgegruppen föreslagit till HSB Malmös stadgar onekligen kommer att ställa till med mycket 
stora tolkningsproblem i framtiden. Det är oundvikligt.  
 
Allt som ska gälla för HSB Malmö ska finnas i HSB Malmös stadgar alternativt i HSB 
Malmös policies, och ingen annanstans. Det måste vara en självklarhet! Inte minst för 
att man ska inte ha en massa olika regelverk överallt som gör det omöjligt att 
överblicka vad som egentligen gäller! HSB Malmö kan plocka det bästa från koden och 
anpassa texter för HSB Malmö, så som stadgegruppen redan gjort. Det räcker mer än 
väl!  
 
Hur argumentera mot mina åsikter??? 
Om HSB Malmös styrelse (eller någon annan) här svarar något flummigt om att vi har ombud till 
HSB Riksförbund som sköter detta så kommer jag att bli ganska uppgiven över att förståelsen för 
hur det fungerar i praktiken är så låg.  



 
Argument som att 43.000 medlemmar ska förlita sig på en handfull ombud som aldrig ens 
redovisat vad de presterat håller inte.  
 
På HSB Riksförbunds stämma tycks alla ombud vara lika oengagerade som dem från HSB Malmö 
(att döma av de resultat vi kunnat se, men kanske mer utifrån avsaknaden av resultat), och då 
kan man självfallet inte sätta sin tillit till dem.  
 
Fullmäktigeledamöternas ansvar 
Jag hoppas innerligt att fullmäktigeledamöterna bemödar sig med att noga läsa igenom denna 
motion och sätta sig in i problemet. Om jag får yttra mig på stämman så kommer jag att besvara 
alla undringar från alla. Annars går det alltid bra att kontakta mig före stämman!  
 
En fullmäktigeledamot måste vara en självständigt tänkande person och varje ledamot 
har här att mycket, mycket noga inför denna stämma fundera igenom vad jag skriver i 
denna motion. Vill du vara delaktig i detta beslut där en huvudsakligen bakåtsträvande 
del av organisationen ska ta kontroll över dig och de medlemmar du representerar?  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Formuleringen "Föreningen skall tillämpa den kod för föreningsstyrning som HSB 
Riksförbunds stämma beslutat om" ska inte läggas in i HSB Malmös stadgar. 
Varken helt eller delvis.
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MOTION #64. 

"Permanent" stadgegrupp tillsätts

Bakgrund: 
 
Fullständig och löpande revidering av HSB Malmös stadgar 
Det behövs en total revidering av HSB Malmös stadgar, där alla medlemmar löpande ska ges 
möjlighet att föreslå justeringar och tillägg av stadgar, och där samtliga inkomna förslag 
redovisas för samtliga medlemmar på HSB Malmös webbplats.  
 
Jag hoppas alla är helt införstådda med att en engångsinsats av en stadgegrupp 
omöjligen är tillräckligt, även om det naturligtvis är ett mycket viktigt steg i rätt 
riktning.  
 
VARNING FÖR HSB:s KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING! 
Det är särskilt viktigt att medlemmarna görs delaktiga i alla de förändringar av stadgarna som 
ska göras med anledning av HSB:s kod för föreningsstyrning (och alla andra stadgeändringar). 
Dvs alla medlemmar ska ges möjlighet att ge sina synpunkter - och kraftigt motiveras att 
göra detta - och alla ska kunna läsa alla andras förslag, som sedan beaktas inför den slutgiltiga 
versionen av ändringarna.  
 
Stadgar i strid med demokratiskt tänkande 
Sedan finns det också en del punkter i HSB:s kod för föreningsstyrning som t.o.m. står i direkt 
strid med allt vad demokrati innebär!!! Absolut inget som en kooperativ organisation ska smutsa 
ner sitt rykte med!  
 
Dessa stadgeändringsförslag i koden måste kraftigt omarbetas innan de läggs in i stadgar.  
 
ALLTID ÖPPEN INFORMATION OM FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR 
Sedan säger det sig själv att innan stadgeändringar kan beslutas om så måste HSB Malmö 
naturligtvis alltid gå ut exakt med vilka stadgeändringar som ska göras (och inte bara hänvisa till 
HSB:s kod för föreningsstyrning). Detta måste göras i god tid, minst en månad innan stämma där 
beslut ska tas.  
 
Hur beslutades sammansättningen av stadgegruppen? 
Det är lite lustigt att den stadgegrupp som HSB Malmös styrelse tillsatte, med anledning av mina 
motioner till den inställda höststämman 2007, utgick från bl.a. mitt material, men att HSB 
Malmös styrelse trots detta inte ville att jag skulle ingå i stadgegruppen. Eftersom jag har en hel 
del kunskaper inom området så erbjöd jag mig då att ställa upp i den stadgegrupp som jag 
föreslog i min motion till styrelsen. Men HSB Malmös styrelse tyckte tydligen att det var viktigare 
att prioritera sin egen personliga inställning till mig, än medlemmarnas bästa.  
 
Tillägg: 
Detta är absolut ingen kritik mot stadgegruppen. De följer säkert bara styrelsens direktiv. Jag vill 
nämna att stadgegruppen ändå kallade mig till möte efter att stadgeförslag tagits fram för att 
förklara hur de tänkt med anledning av mina inlämnade förslag till stadgeändringar.  
 
Förenkling av förändring av stadgar 
Som det fungerar idag är det dessutom alldeles för svårt att göra ändringarna i stadgarna. 
Det är bra att beslut måste tas på två stämmor för att stadgarna ska bli giltiga (det är inte bara 
bra, det är helt nödvändigt), men rutinerna kan säkert förbättras med allt som hör till denna 
process, inte minst informationsmässigt.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  På varje årsstämma (med start på årsstämman 2008) tillsätts ett arvoderat, och 
för uppdraget kompetent, utskott av medlemmar i HSB Malmö som löpande under 



året arbetar med förbättringar av stadgarna (såväl HSB Malmös stadgar som 
bostadsrättsföreningarnas) där arbetet också löpande redovisas för 
medlemmarna. HSB Malmös stadgar revideras årligen utifrån de förslag som 
dyker upp. 
 

2.  Detta utskott ska även innehålla medlemmar som inte ingår i styrelser. Detta så 
att stadgar inte enbart utgår från styrelsers sätt att se på saker (dvs så att beslut 
tas i mer demokratisk ordning). 
 

3.  HSB Malmö ska löpande anstränga sig för att motivera medlemmarna till att 
komma med förslag på förbättringar av HSB Malmös stadgar. 
 

4.  Innan beslut tas på stämma om stadgeändringar ska mycket tydlig information 
om stadgegruppens resultat och alla inkomna förslag ha gått ut till alla 
medlemmar (via bl.a. HSB Malmös webbplats och direktutskick till 
förtroendevalda) senast en månad före stämman.

5.  Det tillsätts ett utskott/en projektgrupp för att utreda hur HSB Malmös stadgar 
ska kunna ändras snabbare (inom 3 månader) och lättare (utan att minska 
dagens säkerhet med att beslut om stadgeändringar måste tas på två stämmor).

Denna motion är samma som min motion #13 till den inställda extrastämman 2007-10-11.  
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MOTION #65. 

Permanent formulär för stadgeförslag

Bakgrund: 
När jag skriver denna motion så finns det ett simpelt formulär på HSB Malmös webbplats för 
stadgeförslag. Jag anser att detta inte får vara något som bara är temporärt. Det ska finnas 
tydliga möjligheter att i varje minut när man så känner för det, 365 dagar om året, lämna in 
förslag på ändringar av HSB Malmös stadgar.  
 
Ett litet problem är att de formulär som HSB Malmö skapar är så dåliga att de är på gränsen till 
oanvändbara (det måste vara lite högre kvalitet på det som HSB Malmö företer sig). 
Några exempel: 

1.  Det är en liten ruta på ca 2 cm hög och 6 cm bred att fylla i sin text. Alla normala formulär 
är i dylika sammanhang minst drygt ½ A4-sida stort för textfältet.

2.  Inte en enda formatering av texten kan göras. 
3.  Ingen bilaga kan skickas med.
4.  Om du inte har e-post adress - eller om du inte vill lämna ut denna officiellt (HSB Malmö 

vill aldrig uppge hur de behandlar och använder sig av personuppgifter, som e-post 
adressen här) så kan du inte använda dig av formuläret.

5.  Det finns inte heller något telefonnummer eller epost-adress till någon kontaktperson som 
kan svara på frågor om stadgar.

6.  Inte ett ord nämns om och i så fall hur medlemmen får en bekräftelse på de förslag som 
lämnas in. Vid kontakt via epost kan man få bekräftelse (och bevis för mottagning), det får 
man dock inte via HSB:s formulär.

7.  Dessutom ligger formuläret på en alltför undanskymd plats (ska länkas till i menyn!).
8.  Ingen information ges om vilka fält som är obligatoriska.

Det kanske viktigaste här är att det inte uppges en e-post adress för de som är lite mer IT-vana 
och vill använda sig av en betydligt bättre teknik än HSB Malmös formulär som lämnar väldigt 



mycket i övrigt att önska.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det ska alltid finnas ett för alla väl användbart formulär på HSB Malmös 
webbplats där alla när som helst kan lämna in förslag på stadgeändringar till HSB 
Malmös stadgar. Formuläret ska vara mycket lätt att hitta till med en direkt länk 
från huvudsidan.  
 

2.  Det ska alltid finnas en speciell epost-adress på HSB Malmös webbplats (som är 
lätt att hitta till) för de som vill lämna in stadgeförslag via e-post och/eller fråga 
om HSB Malmös stadgar. HSB Malmö (t.ex. via utskottet för stadgeändringar) ska 
snarast besvara dessa skrivelser. 

3.  Alla som lämnar in stadgeförslag via e-post eller formulär ska snarast få en 
bekräftelse på att det mottagits av HSB Malmö.

4.  Alla förslag som kommer in ska redovisas löpande i sin helhet på samma 
webbsida som formuläret för förslag på stadgeändringar. 

Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-23 



MOTION #66. 

Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + 
Arvodering av justerare/rösträknare

HUR SKA MAN FÅ JUSTERARE ATT TA SITT UPPDRAG PÅ ALLVAR?  
 
Justerare struntar i sitt uppdrag 
Vi kan se från årsstämman 2007 att de två som justerat detta protokoll helt struntade i att 
anmärka på något fel, trots att protokollet var smockfullt med fel från start till slut. De flesta helt 
uppenbara fel, där man inte ens hade behövt närvara på stämman för att kunna konstatera att 
det måste ha varit felaktigt. Vissa av felen var kanske av mindre betydelse, men ändå viktiga. 
Andra fel i protokollet var mycket allvarliga.  
 
Valberedningen gör ingen kontroll av dem som de föreslår 
Det var valberedningen som gav dessa förslag på justerare, och det är helt uppenbart att 
valberedningen också struntat i att kontrollera de ansvarigas kompetens för uppgiften.  
 
Allvarliga konsekvenser 
Behöver jag förklara hur farligt det är för verksamheten med justerare som inte bryr sig om att 
fullgöra sitt uppdrag? Speciellt när stämmoordföranden, som i fallet med årsstämman 2007, 
intygar korrektheten i protokollet utan att ens läsa igenom det, vilket han inte kan ha gjort. 

Rösträknare - förbättringar måste göras i systemet 
Även rösträknarna på denna stämma genomförde ett inte så lyckat arbete. Rösträkningen blev 
väldigt utdragen. Det berodde i och för sig säkert på att det valdes alldeles för få rösträknare på 
stämman, så rösträknarna kan inte klandras för detta, men det är uppenbart att det behöver 
genomföras avsevärda förbättringar även inom detta område.  
 
Frågan är om det räcker med att bara tillsätta fler rösträknare (minst 4, enligt stadgegruppens 
förslag), fram till dess att ett bättre system för röstning tagits fram?  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Styrelsen för HSB Malmö ansvarar för att det snarast (inom 3 månader, om det 
inte är gjort före stämman) sätts ihop en så detaljerad beskrivning som möjligt 
över vad justerarnas och rösträknarnas uppgifter, ansvar och skyldigheter är. 
 

�❍     Med tydliga och konkreta konsekvenser om dessa uppgifter missköts. 
Jag överlåter till stämman att föreslå hur detta ska formuleras.

2.  Justerare ska arvoderas. 
Detta för att försöka uppnå ett bättre resultat så att vi slipper se så felaktiga 
protokoll som för årsstämman 2007, där ingen justerare hade en enda 
anmärkning trots att protokollet var behäftat med en mycket stor mängd 
felaktigheter. 
 

�❍     Nivån på arvodet (ej i basbelopp) överlåter jag åt fullmäktigeledamöterna 
att föreslå och ta beslut om på denna stämma.

3.  Aktiva rösträknare ska arvoderas (dvs de rösträknare som utfört rösträkning). 
 

�❍     Nivån på arvodet (ej i basbelopp) överlåter jag åt fullmäktigeledamöterna 
att föreslå och ta beslut om på denna stämma.

4.  Ovanstående punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.



5.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att all information om ovanstående läggs ut på 
HSB Malmös webbplats utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara 
sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar permanent år efter år!  
 
Information läggs även snarast ut i HSB Malmös medlemstidning.

Denna motion är samma som motion #9 till den inställda extrastämman 2007-10-11.  
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MOTION #67. 

Styrelsen får ej göra muntliga avtal!

Bakgrund:  
 
Advokat utan skriftligt uppdrag 
Vid möte mellan mig samt Brf Misteln och HSB Malmös styrelse den 15 augusti 2007 så framkom 
det att den advokat (Fredrik Bogren) som HSB Malmös styrelse anlitat för att försöka tysta 
styrelsen i brf Misteln från att ställa frågor, inte hade något skriftligt uppdrag från HSB Malmös 
styrelse. 
 
HSB Malmös styrelse gör muntliga avtal 
 
Direkta frågor till HSB Malmös styrelse (skriftligt svar i god tid före stämman önskas); 

1.  Är det så HSB Malmös styrelse brukar teckna avtal? Muntligt? 
 

2.  Vad är anledningen till att styrelsen gör muntliga avtal som i fallet med denna advokat? 
 

3.  Är det för att det inte ska kunna finnas några bevis i efterskott som styrelsen och HSB 
Malmö ska kunna ställas till svars för? 
 

4.  Vad anser revisorerna om detta? Vilka anmärkningar har de gjort i denna fråga?

Kritiskt granskande - en överlevnadsfråga för HSB Malmö 
Detta visar hur väldigt viktigt det är att alla medlemmar är kritiskt granskande och inte 
är rädda för att ställa frågor. Genom att styrelsen ifrågasätts så minskar risken att 
styrelsen gör något som drabbar medlemmarna i onödan. 
 
Den som aldrig blir ifrågasatt kan bete sig hur som helst utan risk! 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmö får inte göra muntliga avtal. Alla uppdrag måste specificeras 
skriftligen i förväg och dokumenteras detaljerat i protokoll, med uppdraget som 
bilaga till protokollet. 
 

2.  Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #68. 

Redovisning av medlemsundersökningar 1999-2007

Bakgrund: 
Nedanstående frågor ställdes till HSB Malmös medlemmar 1999.  
 
  1 2 3 4
1 Fastighetsskötseln i vårt område fungerar bra   X  
2 Säkerheten mot inbrott i lägenheten är god X    
3 Styrelsen i vår förening sköter ekonomin i vår förening till min belåtenhet    X
4 Säkerheten mot inbrott i förrådsutrymmen är god  X   
5 Det känns tryggt att bo i vårt område  X   
6 Jag känner förtroende för HSB Malmö    X
7 Den del av underhållet av min lägenhet som föreningen ska stå för sköts bra    X
8 Det finns tillräckligt med ytterbelysning i vårt område  X   
9 Jag trivs med mina grannar   X  
10 Vi har en skälig årsavgift i vår förening   X  
11 Det är snyggt och välordnat utomhus  X   
12 Jag upplever HSB som en demokratisk organisation    X
13 Jag upplever HSB som en partipolitisk obunden organisation   X  
14 Jag har förtroende för vår förenings styrelse    X
15 Vi har en bra vicevärd    X
16 Jag tycker att vi får bra information av vår styrelse    X
17 Jag skulle vilja engagera mig i styrelsearbetet i vår förening    X
18 Jag läser med intresse HSB Malmös tidning   X  
19 Jag känner mig trygg när jag är ute i vårt område på kvällen/natten X    
20 Styrelsen i vår förening förankrar sina beslut hos oss medlemmar    X
21 HSB syns och hörs i den bostadspolitiska debatten   X  
22 Det är sällan jag blir störd av mina grannar eller andra närboende   X  
23 Jag känner förtroende för HSB Riksförbund    X
24 Jag tycker att Vår bostad/Hemma i HSB är en bra tidning    X
25 Det är lätt att få kontakt med vicevärden    X
26 I vår förening respekterar man medlemmarnas åsikter    X
27 Jag tror att allt fler människor i framtiden kommer att vilja bo i lgh:er de själv äger  X   
28 Jag är nöjd med standarden i min lägenhet   X  
29 Underhållet av vårt hus sköts på ett bra sätt    X
30 I gemensamma utrymmen är det snyggt och välstädat X    
31 Medlemmarna lämnar tvättstugan ren och snygg efter sig X    
32 Tillsynen av tvättstuga sköts på ett bra sätt  X   
33 Jag trivs i min lägenhet     
 
1 = instämmer 
2 = tveksam, närmare Ja än Nej 
3 = tveksam, närmare Nej än Ja 
4 = instämmer ej 
 

Medlemsundersökning 1999 - inget resultat 
I enkäten stod att den var anonym. Den kod som fanns på varje enkät förklarades med att det 



var för att kunna sortera in enkäten under rätt brf, och att koden var varje medlems nummer i 
den tillhörande tävlingen. Alltså informerade denna unika kod per medlem på varje 
frågeformuläret om vem som svarat på enkäten, eller hur? 
Resultatet av undersökningen informerades aldrig om! 

Medlemsundersökning 2007 - inget resultat 
Under hösten 2007 genomförde HSB Malmö ännu en medlemsundersökning där medlemmarna 
fick svara på vad de tyckte om HSB Malmö och om sin egen brf. 
Resultatet från denna undersökning redovisades inte heller.  
 
HSB Malmö skriver för undersökningen 2007; 
"Attitydundersökning  
Vi på HSB Malmö genomför just nu en attitydundersökning bland våra medlemmar, 
förtroendevalda, hyresgäster i Sundsfastigheter och våra Bosparare. Syftet är att ta reda på hur 
du upplever HSB Malmö och våra tjänster. Det görs ett slumpmässigt urval av respondenter och 
om just du är utvald får du ett brev i din brevlåda med instruktioner på hur du går till väga för att 
fylla i undersökningen. Hjälp oss att fylla i undersökningen så att vi kan erbjuda dig en ännu 
bättre service framöver! 
2007-10-24"  
 
Selektivt urval - samma frågor? 
Medlemsundersökningen gick denna gång, under 2007, endast ut till ett urval av medlemmar. Jag 
vet inte om frågorna är samma som förra gången, men troligen är de så (för att kunna göra en 
jämförelse med tidigare undersökning). 
Hur urvalet av dem som fick svara på enkäten informerades inte om, men jag ingick i 
alla fall inte i detta urval.  
 
ÅRLIG MEDLEMSUNDERSÖKNING - AV STÖRSTA VIKT !!! 
En årlig medlemsundersökning bör genomföras, för att dels ställa krav på HSB Malmös styrelse 
att göra ett arbete som tillför något för medlemmarna, och dels för att se om HSB Malmö lyckas 
med att skapa ett förtroende bland medlemmarna (och då inte bara bland de förtroendevalda!). I 
denna process är det viktigt att medlemmarna ser konkreta förbättringar. 
 
Oerhört viktig motion! 
Denna motion är en av de absolut mest kritiska av alla motioner jag skrivit, och det skulle vara 
ett enormt stort nederlag för hela HSB Malmö om fullmäktigeledamöterna av okänd anledning 
inte skulle godkänna denna motion i sin helhet.  
 
Frågan är om styrelsen i sitt svar på denna motion kommer att tala sig varm för att 
fullmäktigeledamöterna ska bifalla motionen? Kanske inte så troligt? 
 
Det är min åsikt att även om resultatet kanske inte är så positivt för HSB Malmö så är det bättre 
att HSB Malmö visar öppenhet och en vilja till förbättringar än att HSB Malmö försöker dölja vad 
medlemmarna tycker.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska omedelbart redovisa (bl.a. på HSB Malmös webbplats, 
utöver i svaret på denna motion) exakt vilka frågor som ställts, såväl som 
resultatet av den medlemsundersökning som gjordes bland medlemmarna under 
hösten 2007, tillsammans med hur många som svarade. 
Samt vem som anlitats för att göra undersökningen, och hur.  
 

2.  HSB Malmös styrelse redovisar här samtidigt vilka konkreta åtgärder HSB Malmö 
har för avsikt att vidtaga med anledning av enkätundersökningens resultat. 

3.  Resultatet från medlemsundersökningen 1999 redovisas också i sin helhet (bl.a. 
på HSB Malmös webbplats, utöver i svaret på denna motion) på motsvarande 



sätt, tillsammans med hur många som svarade.  
 

4.  Har det skett fler undersökningar mellan 1998 och 2008 så ska dessa också 
redovisas på motsvarande sätt. 

5.  HSB Malmö genomför årligen (de närmaste tre-fem åren) denna undersökning 
och redovisar löpande resultatet i sin helhet (bl.a. på HSB Malmös webbplats och i 
medlemstidning), tillsammans med hur många som svarat.
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MOTION #69. 

Det ska vara praktiskt möjligt att klandra en stämma

Det är inte pengarna som ska styra! 
Som det fungerar idag så är det i praktiken nästan omöjligt att klandra en stämma, oavsett hur 
felaktigt den genomförts och hur galna protokoll som skrivits.  
 
De demokratiska principerna åsidosätts... 
De demokratiska principerna åsidosätts eftersom ingen enskild medlem (eller ens brf) vågar 
riskera sina pengar i en rättegång med HSB Malmö som obehindrat kan utnyttja medlemmarnas 
pengar för att alltid klara sig undan (och inte bara kan; i fallet med klandret av Brf Misteln så 
klargjorde HSB Malmö tydligt via Lars Danielsson och Alf Gustavsson att de inte skydde några 
medel för att klara sig undan sitt ansvar).  
 
Regelverk är av yttersta vikt 
Jag anser inte att det är rimligt att de som klandrar en stämma ska kunna skrämmas till att dra 
tillbaka sitt klander. Det måste därför tas fram klara riktlinjer så att en medlem vet att man inte 
kan råka illa ut bara för att han/hon är en ansvarskännande medlem, och därför vill se till att 
regelverk följs samt att medlemmarnas bästa tillgodoses.  
 
Skrämselmetoder från HSB Malmö, i stället för att ta sitt ansvar 
Notera att HSB Malmös styrelse till och med till domstolen, i styrelsens svar på klandret, begärde 
att Brf Misteln skulle ta alla kostnaderna i denna rättstvist, ovanpå allt annat.  
 
Det är hemskt att det får går till så här bara för att det finns enstaka medlemmar som är lite 
vakna och ser till föreningens bästa genom att uppmärksamma en så extremt illa skött stämma 
som den 2007. HSB Malmös styrelse trycker gång på gång ner medlemmar som försöker 
engagera sig, och detta är bara ett exempel i mängden. 
 
HSB Malmös styrelse tvingade fram ett klander av stämman 
HSB Malmös styrelses agerande ska också ses utifrån perspektivet att såväl Brf Misteln som jag 
själv gång på gång, innan klandret lämnades in, försökte reda ut problemen och de felaktigheter 
som begåtts. HSB Malmös styrelse vägrade vid varje tillfälle att svara, och de vägrade 
dessutom att bekräfta varje mail i denna fråga, trots att vi uttryckligen begärde åtminstone detta.  
 
Det är alltså helt uppenbart att det måste till ett regelverk för att säkra demokratin inom HSB.  
 
HSB Malmös styrelse kommer i sitt svar på denna motion att, med märkliga och irrelevanta 
argument, motsätta sig ett regelverk som säkrar demokratin. Styrelsen vill att det ska vara fritt 
fram för styrelsen och HSB Malmö att begå fel utan att det får konsekvenser. Men då har 
styrelsen också tydligt visat för alla att styrelsen prioriterar sig själva framför medlemmarna.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Rutinerna för hur stämmor ska kunna klandras ändras så att det inte ska kosta en 
medlem mer än maximalt de 450 kr en stämningsansökan kostar för att klandra 
en stämma. 
 

2.  Det förs omedelbart (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att vid klander av 
en stämma så måste HSB Malmö alltid bära sina egna kostnader i den rättsliga 
processen. På detta sätt kan inte längre HSB Malmös styrelse utnyttja sin 
ställning och medlemmarnas pengar för att sätta medlemmar på plats, och HSB 
Malmö har därmed tagit ett litet men ack så viktigt steg närmare en demokratisk 
miljö.  
 
Kostnaderna för detta ska dessutom löpande redovisas för medlemmarna. 
 



3.  Det läggs snarast in i stadgarna (inom 6 månader) att; 
Om en medlem ifrågasätter en stämma så måste HSB Malmös styrelse omedelbart 
ta tag i detta, och reda ut detta med den som ifrågasätter stämma eller protokoll. 
Detta måste vara högprioriterat för styrelsen, och styrelsen ska göra allt som står 
i dess makt för att på ett korrekt sätt (företrädesvis med information till alla 
medlemmar) snabbt reda ut de fel som begåtts såväl på stämma som i protokoll. 
Inga hot eller påtryckningar i någon form får framföras av styrelsen gentemot 
den medlem som ifrågasätter stämma/protokoll.
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MOTION #70. 

Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander

I fallet med klandret av årsstämman 2007 anser jag att styrelsens ledamöter ska bli personligt 
skadeståndsskyldiga för hur de hanterat detta.  
 
Styrelsen vägrar föra en dialog förrän klander lämnats in 
Styrelsen vägrade att föra en dialog med någon av dem som påtalade felaktigheterna på 
stämman och felaktigheterna i stämmoprotokollet, vilket i sin tur ledde till den enda kvarvarande 
möjligheten, dvs att klandra stämman (vilket inom parantes sagt bara en enda brf i hela HSB 
Malmö hade kurage nog att göra, minst lika skrämmande som styrelsens agerande).  
 
Styrelsen anser sig själva inte vara kompetenta 
För att försvara de bevisligen begångna felen (som styrelsen delvis erkänner, men ändå inte 
anser sig behöva ta något ansvar för) och sig själva anlitade då HSB Malmös styrelse en 
advokatfirma. Varken styrelsen eller HSB Malmö i övrigt anser tydligen sig kompetenta nog för att 
själva kunna bemöta ett tydligt och enkelt klander av stämma och protokoll. 
 
Medlemmarnas pengar används för att skydda styrelsen i stället för att rätta upp fel 
Detta är naturligtvis ett extremt klandervärt beteende av HSB Malmös styrelse, som bara tycks 
vilja rädda sitt eget skinn, i stället för att se till medlemmarnas bästa. Styrelsen väljer alltså 
hellre att använda medlemmarnas pengar till att bussa dyra advokater på medlemmar som vill 
hävda sin lagstadgade rätt än att föra en dialog och reda ut problemen internt.  
 
Direkta frågor till HSB Malmös styrelse i detta sammanhang; 

1.  Vad är kostnaderna så här långt för medlemmarna pga HSB Malmös styrelses 
dåliga hantering i detta ärende (redovisas senast i det skriftliga svaret från 
styrelsen på denna motion)? 
 

2.  Tycker styrelsen att den skött denna historia på ett bra sätt? 
 

3.  Vad tycker HSB Malmös styrelse att den kunde gjort bättre?

Ingen ansvarsfrihet 
Notera att styrelsens hantering av detta ärende gör att HSB Malmös styrelse enligt min mening 
inte bör få ansvarsfrihet, men även om styrelsen skulle få ansvarsfrihet så är det inget direkt 
hinder för att denna motion tillstyrks fullt ut av fullmäktigeledamöterna (oavsett vad HSB Malmös 
styrelse vill hävda om detta).  
 
Eftersom jag inte är fullmäktigeledamot och därför inte har någon rätt att yttra mig under 
punkten för ansvarsfrihet - trots denna motion -, så hoppas jag att det finns i alla fall någon 
orädd fullmäktigeledamot som tar upp vad som sägs i denna motion under punkten för 
ansvarsfrihet på stämman.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Kostnaden för HSB Malmös hantering av klandret ska snarast (senast två veckor 
efter stämman) redovisas på HSB Malmös webbplats, utöver i svaret från HSB 
Malmös styrelse på denna motion. 
 

2.  De advokatkostnader och alla andra kostnader som kan hänföras till klandret av 
årsstämman 2007 ska betalas fullt ut av ledamöterna i HSB Malmös styrelse, och 
inte av HSB Malmös medlemmar. 
 

3.  Pengarna ska vara inbetalade senast en månad efter årsstämman 2008.



4.  Styrelsen ska inte få ansvarsfrihet (förrän allt är utrett).
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MOTION #71. (se även motion #25 för kompletterande info) 

Nekad ansvarsfrihet pga HSB Malmös styrelses lagbrott 
Konsekvenser för styrelsens agerande

Bakgrund: 
 
Motion om enskild medlems motionsrätt 
Den motion som inlämnades av ett antal ledamöter 2007 om att information till alla medlemmar 
inom HSB Malmö skulle gå ut om enskild medlems motionsrätt till HSB Malmös 
fullmäktigesammanträden bifölls av årsstämman 2007. Motionen innebar att senast en månad 
före motionstidens utgång den 31 januari 2008 så skulle HSB Malmö informera om detta via 
avgiftsavierna för kvartal 1 och/eller i media.  
 
Ingen information medföljde avgiftsavier - för sent utlagd information i SDS/SKD 
Avgiftsavierna för kvartal 1 fick jag någon gång i mitten på december 2007, och där stod inte ett 
ord om enskild medlems motionsrätt. Ingen information om enskild medlems motionsrätt 
fanns ens på HSB Malmös webbplats innan det till slut lades ut i media. 
Med andra ord har HSB Malmös styrelse bevisligen ej följt stämmobeslutet, och ett dylikt 
beteende av en styrelse måste ovillkorligen få konsekvenser för HSB Malmös styrelse.  
 
I annat fall skulle man skicka ut signaler om att det är ok att begå lagbrott, och jag kan bara 
hoppas att fullmäktigeledamöterna inte är av den inställningen att lagbrott är ok.  
 
Lagbrott måste få konsekvenser 
HSB Malmös styrelse måste lära sig att följa lagar, speciellt de som vi alla känner till (som i detta 
ärende). I annat fall så faller rättssystemet ihop och demokratin upphör helt att fungera inom 
HSB.  
 
Exakt vilka konsekvenser styrelsens lagbrott ska få för styrelsen kan man diskutera. 
Mitt förslag är enligt yrkande nedan.  
 
Alternativ lösning 
Alternativet är att en eller flera medlemmar drar styrelsen inför rätta (att styrelsen då skulle 
förlora i domstol står enligt min mening bortom allt tvivel, även om styrelsen säkert inte skulle 
dra sig för att förbruka alla medlemmarnas pengar bara för att försöka rädda sitt eget skinn).  
 
Personligen tycker jag att det är bättre om fullmäktigeledamöterna visar att det i alla fall finns ett 
visst rättsmedvetande bland dem genom att de utkräver märkbara sanktioner mot denna styrelse 
som så flagrant struntar i att följa lagar. I annat fall blir fullmäktigeledamöterna indirekt delaktiga 
i styrelsens brott, och medlemmarna kan börja reagera om inte fullmäktige tillvaratar 
medlemmarnas intresse, så som de är skyldiga att göra.  
 
Hur kommer HSB Malmös styrelse att svara på denna motion? 
Jag betvivlar inte för ett ögonblick att HSB Malmös styrelse i sitt svar på denna motion kommer 
att försöka vända det till att stämmobeslutet var ett annat än det som motionärerna framställt. 
Det är tyvärr så det alltför ofta fungerar (även i min egen brf, där detta sker vid precis varje 
stämma, med stöd av HSB Malmö).  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse får ej ansvarsfrihet pga det lagbrott HSB Malmös styrelse 
begått när de inte följt det högsta beslutande organets beslut om information 
avseende enskild medlems motionsrätt. 
Därefter får fullmäktige under en extrastämma till hösten, som HSB Malmös 
styrelse är skyldig att kalla till, behandla hur man vidare ska hantera denna fråga. 
 

2.  Skulle fullmäktigeledamöterna trots allt mot bättre vetande ge HSB Malmös 



styrelse ansvarsfrihet under punkten för denna fråga i dagordningen så föreslår 
jag att fullmäktigeledamöterna görs skadeståndskyldiga gentemot föreningen 
med 10 % av sitt arvode (även om styrelsen kommer att hävda att detta inte är 
möjligt om styrelsen fått ansvarsfrihet). Om det blir nödvändigt kan frågan 
avgöras rättsligt.
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MOTION #72. 

Redovisning av rättsliga processer och stämmans godkännande

Bakgrund: 
Med anledning av klandret av årsstämman 2007 och HSB Malmös styrelses efterföljande försök 
att skrämma Brf Misteln till tystnad så är det uppenbart att det måste till förändringar av 
systemet.  
 
Medlemmarnas pengar till styrelsens personliga försvar 
Det måste vara ett allvarligt fel i systemet om medlemmarnas pengar kan användas till styrelsens 
försvar när styrelsen begått felaktigheter eller brutit mot lagen. 
Rutiner och riktlinjer måste tas fram, så att såväl styrelse som övriga medlemmar vet vad som 
egentligen gäller avseende detta.  
 
Tänk Till ! 
Det är min förhoppning att fullmäktigeledamöterna noga tänker igenom vad jag framfört här, för 
denna motion är av mycket stor betydelse för framtiden.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Ett utskott tillsätts för att snarast (inom 3 månader) ta fram klara och entydiga 
riktlinjer för hur HSB Malmös styrelse ska agera i rättsprocesser, med bl.a. 
riktlinjer för hur styrelsen ska undvika rättsliga åtgärder mot styrelsen; 
med information till medlemmarna, hur medlemmarnas pengar kan utnyttjas i 
rättsprocesser, vilket ansvar styrelsen ska ha, hur styrelsen ska interagera med 
medlemmar för att reda ut problem, etc.  
 
Alla medlemmar ska ges en god möjlighet (via omfattande information) att 
föreslå hur dessa riktlinjer ska utformas, innan slutresultatet redovisas.  
 
Resultatet presenteras snarast för stämman, och redovisas på HSB Malmös 
webbplats. 

2.  HSB Malmö ska utförligt på sin webbplats löpande redovisa samtliga av de 
rättsliga processer som HSB Malmö är involverade i. 
 
Medlemmarna har en rättighet att få information om detta.  
Det är dessutom en extremt viktig information för att medlemmarna ska få en 
liten inblick i hur styrelsen sköter sina uppgifter så att medlemmarna ges en 
demokratisk möjlighet att påverka. 
 

3.  En kortfattad redovisning om de rättsliga processerna som HSB Malmö är 
inblandade i ska alltid finnas med i årsredovisningen. 

4.  Från och med årsstämman 2008 måste det krävas fullmäktigestämmans 
godkännande för rättsliga processer, där HSB Malmö är involverade, som 
beräknas kunna överstiga en viss summa pengar (nivå föreslås på och av 
stämman).
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MOTION #73. 
Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag  
 
Jävig revisor - orsaken till dagens situation 
Alla som har den minsta inblick i verksamheten i en brf kan snabbt konstatera att den revisor 
som tillsätts av HSB Malmö i brf:arna i princip inte tillför något. Denna "HSB-revisor" anlitas och 
avlönas av HSB och är därmed i en form av jävsituation som med största säkerhet bidrar kraftigt 
till att revisionen av brf:arna är så dålig som den bevisligen är idag.  
 
Prestation av revisor blir i förhållande till arvode 
Med de ynka 15.000 kronor som denna externrevisor kostar per år för en brf så är det heller inte 
svårt att förstå att kvaliteten blir därefter. Säkerheten för medlemmarna är väldigt dålig, speciellt 
i alla de brf:ar som inte har någon intern revisor som kan något om området (t.ex. i min egen 
förening). De interna revisorerna i min brf är i princip helt nollställda när det gäller revision och 
jag tror inte de ens förstår det mest grundläggande i årsredovisningen. När man ovanpå det har 
en extern revisor som inte heller bryr sig så lever medlemmarna farligt! 
 
Inte ens svinn av mångmiljonbelopp uppmärksammas av revisorerna 
Vi har t.o.m. kunnat se att HSB:s revisorer (BoRevision) - precis som HSB Malmös styrelse och de 
interna revisorerna - inte ens upptäcker när VD:n för HSB Malmö lurar medlemmarna på upp till 
50 mkr, förutom andra affärer vi kunnat läsa om i media, t.ex. en skattesmäll på 230 mkr.  
 
Vad min motion inte handlar om 
Det är min förhoppning att HSB Malmös styrelse avhåller sig för att nämna vad vi alla redan vet, 
dvs att medlemmarna väljer sina revisorer, etc. Min motion handlar inte alls om detta!  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Revisor tillsatt av HSB Malmö för brf:arna 
HSB Malmös styrelse ska öppet redovisa för alla medlemmar (via bl.a. HSB 
Malmös webbplats) exakt hur uppdraget ser ut idag för den revisor som tillsätts 
av HSB Malmö i brf:arna (dvs en tydlig uppdragsbeskrivning).  
 
Även i svaret på denna motion ska HSB Malmös styrelse naturligtvis presentera 
exakt hur uppdragsbeskrivningen är formulerad idag.  
 

2.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att ta fram ett grundläggande regelverk för den 
revisor som tillsätts av HSB Malmö i brf:arna, där ansvar och uppgifter förtydligas. 
Resultatet presenteras för medlemmarna (bl.a. på HSB Malmös webbplats) och 
tas upp på nästkommande stämma (inom 6 månader) för beslut av stämman. 

3.  Brf:arnas internrevisorer 
HSB Malmös styrelse ansvarar för att ta fram ett grundläggande förslag till 
regelverk för de revisorer som tillsätts av medlemmarna i brf:arna, där ansvar 
och uppgifter förtydligas. 
Resultatet presenteras för medlemmarna (bl.a. på HSB Malmös webbplats) och 
tas upp på nästkommande stämma (inom 6 månader) för beslut av stämman. 

4.  HSB Malmös internrevisorer 
HSB Malmös styrelse ansvarar för att ta fram ett grundläggande regelverk för 
HSB Malmös internrevisorer, där ansvar och uppgifter förtydligas. 
Resultatet presenteras för medlemmarna (bl.a. på HSB Malmös webbplats) och 
tas upp på nästkommande stämma (inom 6 månader) för beslut av stämman.
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MOTION #74. (hör ihop med fg motion) 

Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket

Bakgrund:  
 
Oinformerade revisorer 
I SKD kunde vi den 12/1 2008 läsa att revisorerna var helt omedvetna om krisen i HSB Malmös 
styrelse. De säger att det enda de vet är vad de läst i media. Är detta rimligt?  
 
Internrevisorn svarar; 
"– Detta är naturligtvis allvarligt, men som revisor kan jag utan mer vetskap inte säga mer än att 
jag är mycket förvånad. Vi har inte uppfattat signaler om ett misstroende". 
En fråga som osökt dyker upp då är vad skälet är till att internrevisorerna inte uppfattat 
dessa signaler? Med tanke på att vad det än handlar om så tycks det ha pågått under en lång 
period (sedan sommaren 2007). Det måste helt enkelt finnas fel i systemet som det är av största 
vikt att snabbt rätta upp.  
 
Internrevisorn svarar; 
"Även ett ärende som för inte är av större vikt för en revisor kan orsaka ett kompakt misstroende 
i en styrelse." 
Hur kan man resonera så? Ska inte allt som kan skapa ett "kompakt misstroende" i styrelsen per 
automatik vara av stor vikt för revisorerna? Vad ska vi annars ha internrevisorer till? 
 
Kritik mot systemet, inte mot revisorerna 
Vad jag tar upp här är ingen direkt kritik mot revisorerna, utan mot systemet som sådant. 
Det måste ske förbättringar av rutiner och regelverk, med en större öppenhet!  
 
Kravformulering 
Det måste ställas krav på revisorerna inom HSB Malmö att de löpande kontrollerar statusen inom 
styrelsen. De har faktiskt ett större ansvar för detta än valberedningen.  
 
Ingen vet något 
Ingen information gick ut om vad krisen handlade om. Styrelseordföranden vägrade säga något. 
Ingen av de övriga sex ledamöterna vågade uttala sig. Valberedningen ville inte uttala sig. 
Revisorerna visste ingenting. Och de anställda sade sig vara helt oinformerade. 
 
Nödvändiga förändringar 
Det här visar med all önskvärd tydlighet att det inte håller att ingen vet vad dennes uppgifter är 
inom HSB Malmö.  
 
När problem uppstår inom en styrelse, som i detta fall, så måste medlemmar informeras om 
detta. I annat fall tar hela HSB skada utan att någon kan vidtaga några åtgärder.  
 
Alla rädda för att uttala sig 
Styrelse, valberedning och revisorer får inte vara så rädda för att uttala sig i media. Naturligtvis 
finns det gränser för vad som behöver yttras, men i ett fall som detta så måste någon ta bladet 
ur mun. Annars skadas HSB:s anseende bara ännu mer, eftersom den enda naturliga slutsatsen 
som medlemmarna kan dra när ingen vågar träda fram är att alla fegt håller varandra om ryggen.  
 
Brott mot HSB:s kod för föreningsstyrning 
HSB Malmös synsätt att det är bättre att vara hemlighetsfull än öppen är inte heller i 
överensstämmelse med HSB:s kod för föreningsstyrning.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det fastställs tydligt att det måste finnas en större öppenhet inom HSB Malmö, 
och kommunikationen mellan de olika förtroendevalda måste fungera bättre.  



 
Rutiner för detta tas fram av ett för detta tillsatt utskott som tar fram ett förslag 
för stämman att ta beslut om på en inom 4 månader av styrelsen tillsatt 
extrastämma.  
 

2.  Det ska tydligt framgå i stadgar/policy för revisorer att i revisorernas uppgift 
ingår att hålla kontroll över hur samarbetet inom styrelsen fungerar, och att se 
till så att alla parter informeras om det finns brister i samarbetet. Alla måste 
också informeras om att man kan vända sig till revisorerna i frågor som dessa.  
 
Revisorerna ska inte vänta på att någon i styrelsen framför klagomål, utan 
revisorerna är skyldiga att löpande ställa olika frågor till styrelsens ledamöter 
(enskilt) för att utifrån de svar revisorerna får utröna hur statusen är i styrelsen. 
 

3.  Ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar 
och/eller i policy för revisorer. 

4.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att det snarast (inom 3 månader) tas fram ett 
åtgärdspaket för att kunna lösa situationer liknande det som inträffade vid 
årsskiftet 07-08, på ett bättre sätt. Dvs, om en majoritet av styrelsen är missnöjd 
med en ledamot så måste medlemmarna informeras om detta, och en stämma ska 
snabbt efter detta ta beslut om nödvändiga åtgärder som måste göras. Detta 
måste ske på ett så enkelt och snabbt sätt att HSB Malmö inte hinner ta skada. 
Resultatet redovisas sedan för medlemmarna (bl.a. på HSB Malmös webbplats).  
 
Alternativt till att styrelsen utreder frågan så kan ett utskott tillsättas för detta.

Medlem # 89093 - 2008-01-23 



MOTION #75. 

Arvoden och ersättningar ej i basbelopp

ARVODE I KRONOR I STÄLLET FÖR BASBELOPP 
På stämman tas beslut om att styrelse, suppleant, etc får arvoden i x basbelopp. Vad som 
däremot inte framgår är bl.a. om det är prisbasbelopp eller inkomstbasbelopp. Det är rätt stor 
skillnad mellan dessa. Styrelse och protokollförare justerar sedan fritt basbeloppet till att det ska 
avse det högre basbeloppet. Inte särskilt snyggt gjort! Faktiskt rent ohederligt!  
 
Inte ett ljud nämns heller på stämman hur mycket basbeloppet är i kronor. Det är ett vanligt 
förekommande trick, eftersom "ett basbelopp" inte låter så mycket. "Nästan 50.000 kronor" låter 
däremot betydligt mer avskräckande. Det är helt uppenbart att många inte tänker efter här. Jag 
tycker inte att HSB Malmö ska ägna sig åt dylika trick för att lura medlemmarna.  
 
Jag önskar att; 

●     Alla arvoden ska i fortsättningen alltid specificeras i kronor, dvs samtliga arvoden och ev. 
ersättningar för alla, inte bara för valberedningen.  
 
Det finns med 100 % säkerhet ingen som kan motivera varför arvoden ska 
uppges i basbelopp. HSB Malmös styrelse kommer ej heller att lyckas med detta. 
Den enda effekt det har med "basbelopp" är att det blir betydligt svårare att hålla 
koll på i redovisningen och det blir mycket lättare att "fuska" på olika sätt.

INKOMSTBASBELOPP - ANVÄNDS INOM HSB MALMÖ 
Hur mycket är ett inkomstbasbelopp (används av HSB Malmö)? 
För år 2007 motsvarar 1 inkomstbasbelopp 45 900 kr (44 500 kronor för inkomståret 2006). 
Inom HSB Malmö finns inte delar av basbelopp, t.ex. 1,2 basbelopp (utöver ½:a), för att 
fastställa arvoden/ersättningar. 
HSB Malmö vill i protokoll och på stämmor inte uppge hur mycket arvodena motsvarar i kronor (i 
motsats till hur det normalt går till i fungerande demokratiska föreningar). 
Arvoden redovisas inte heller så att fullmäktige och medlemmar kan se hur mycket som verkligen 
betalats ut (precis som i min egen brf, där för mycket betalats ut under ett antal år).  
 
Det finns andra och stora nackdelar med att använda sig av termerna 
inkomstbasbelopp, prisbasbelopp och basbelopp. Men dessa tycker jag är helt 
uppenbara så jag bryr mig inte ens om att gå in på detta här. Stämman får tänka lite 
själv också.  
 
PRISBASBELOPP - ANVÄNDS I HSB STOCKHOLM M.FL. 
Hur mycket är ett prisbasbelopp (används av HSB Stockholm, och de flesta andra)? 
För inkomståret 2007 motsvarar 1 prisbasbelopp 40 300 kr (39 700 kronor för 2006). 
Inom t.ex. HSB Stockholm finns ner till tusendelar av basbelopp för att fastställa arvoden och 
ersättningar (t.ex. 0,005 av ett prisbasbelopp). 
HSB Stockholm uppger i protokoll och på stämmor hur mycket arvodena motsvarar i kronor.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Begreppet basbelopp ska aldrig mer användas. Samtliga arvoden för arvoden och 
ev. ersättningar uttrycks alltid och överallt i kronor i stället. 
 

2.  Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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Motioner till HSB Malmö

Motion #00.  
Inledning. 

76.  Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning 
 

77.  Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt 
 

78.  Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp 
 

79.  Underlag för val måste finnas 
 

80.  Stadgar uppdateras med delar av HSB:s kod för föreningsstyrning 
 

81.  Nyval av valberedning - Se även tillhörande viktiga bilaga!

Eftersom HSB Malmös styrelse inte svarat mig på; 

1.  om jag och andra motionärer har yttranderätt på stämman för mina motioner (eller hur det 
skulle gå till att vi får detta), eller 
 

2.  om styrelsen kommer att vilja effektivisera stämman genom att tillsammans med mig 
resonera om mina motioner, så att motionerna kan reduceras och/eller göras lättare att 
fatta beslut utifrån

så vill jag föreslå alla med internetuppkoppling att gå till webbsidan http://hotpot.se/bo.htm. 
Där kommer jag att lägga ut kompletterande information om motionerna före stämman. På denna 
webbsida finns också en länk till ett forum där du gärna får ställa frågor med anledning av 
motionerna (eller diskutera vad du vill om bostadsrätter och HSB). Helt öppet för alla!  
 
Tyvärr vill HSB Malmös styrelse inte visa lite öppenhet och skapa ett forum för medlemmarna, att 
ventilera sina åsikter i, ställa frågor eller ge förslag. Styrelsens till synes bristande förståelse för 
demokratiska värderingar och medförande ovilja att skapa ett forum för medlemmarna är 
beklagligt på många sätt, men inte minst genom att medlemmarna därmed t.ex. inte kan 
diskutera motioner så att de dels blir så bra så möjligt innan de lämnas in och dels så att så 
många frågor som möjligt undanröjts om respektive motion innan stämman. 
Det skulle kunna ge ett betydligt bättre resultat av stämmor. Eller vad säger styrelsen? 
 
Men i väntan på att styrelsen visar öppenhet så går det alldeles utmärkt att använda forumet på 
min webbplats om bostadsrätter (Sveriges största!).  
 
Jag kan sedan bara hoppas att styrelsen förstår att styrelsen redan i februari 2008 måste dela ut 
samtliga inkomna motioner så att alla får en ärlig chans att hinna läsa igenom dem. 
Om styrelsen inte gör detta... ja, vad kan skälet då vara annat än att styrelsen vill undanhålla 
medlemmarna från information (helt i strid med HSB:s kod för föreningsstyrning), samt medvetet 
försöka få så många motioner som möjligt till att avslås av fullmäktige? 

OBS! Sedan augusti 2007 har jag förklarat för styrelsen att innan årsstämman 2008 så 
måste det hållas två extrastämmor för att ändra stadgarna så att årsstämman 2008 kan 
genomföras enligt lagen (där bl.a. motionär har yttranderätt och fler än valberedningen 
kan föreslå medlemmar). Styrelsen har dock inte hörsammat detta. Ingen respons alls! 

http://hotpot.se/bo.htm
http://hotpot.se/php/gbhsb


MOTION #76. 

Valberedningen ska redogöra för sitt arbete, och 
Arbetsbeskrivning måste tas fram

I endast 8 korta och intetsägande meningar beskriver valberedningen inför årsstämman 2007 allt 
sitt arbete (pga krav om detta i valberedningspolicy):  
 

Valberedningens arbetssätt 
under verksamhetsåret 2006-2007

Strax efter årsmötet 2006 träffades valberedningen för en genomgång och utvärdering 
av arbetet. Vid detta möte planerade valberedningen arbetet för kommande år.  
Under året har valberedningen haft 12 möten. 
Vi har också varit delaktiga i alla större sammanhang som HSB Malmö har genomfört.  
Under det gångna året har vi arbetat med kodstyrning. 
Under hösten 2006 träffade valberedningen hela styrelsen och diskuterade vilka 
egenskaper som saknas i styrelsen. Alla styrelseledamöter har intervjuats för att på så 
sätt få en bild av dels styrelsearbetet men också ledamöternas syn på uppdraget.  
Under hösten har valberedningen också anordnat och varit en aktiv del i en kurs för 
valberedningar ute bland våra bostadsrättsföreningar.  
Malmö den 22 mars 2007  
Valberedningen 

 
Någon mycket mer intetsägande & meningslös redogörelse går nog inte att författa! 

1.  "Strax efter årsmötet 2006 träffades valberedningen för en genomgång och utvärdering av 
arbetet."  
 
Vad innebär detta? 
Vem bryr sig om att valberedningen träffats för att gå igenom sitt arbete och göra en 
självutvärdering? Av vad; vilket arbete?  
Vilket datum? 
Det enda som är intressant är naturligtvis vad denna genomgång och utvärdering 
av "arbetet" ledde fram till! Som alla kan notera så har ännu inget resultat uppnåtts! 
 

2.  "Vid detta möte planerade valberedningen arbetet för kommande år."  
 
Vad innebär detta? 
Vem bryr sig om den självklara sak att valberedningen planerat arbetet för kommande år? 
Menar de "innevarande verksamhetsår"? Eller de planerar bara för nästföljande år? 
Ingick det i planeringen för 2007-2008 att valberedningen skulle rejält bryta mot 
valberedningspolicyn och ge ifrån sig sitt första lilla livstecken först i oktober 2007? 
Det enda som är intressant är naturligtvis vad denna planering av arbetet för 
innevarande år rent konkret ledde fram till! 
 

3.  "Under året har valberedningen haft 12 möten."  
 
Hur många möten valberedningen haft är ganska ointressant för alla och envar. 
De kan ha haft 3 eller 300 möten. Det enda som är intressant är vad valberedningen 
rent konkret presterat, dvs vad de diskuterat och kommit fram till på sina möten! 
Vilka har varit närvarande vid respektive möte och varför uppges inte detta? 
 

4.  "Vi har också varit delaktiga i alla större sammanhang som HSB Malmö har genomfört."  
 
Vad innebär detta? 
På vilket sätt har de varit delaktiga i vad & varför? 
Vad är det för "större sammanhang" som HSB Malmö "genomfört"? Vilka? 



 
5.  "Under det gångna året har vi arbetat med kodstyrning."  

 
Vem har gett valberedningen detta uppdrag? Varför har det gjorts i hemlighet? 
Det står inte i någon arbetsbeskrivning för valberedningen, så bevisligen har 
varken medlemmarna eller fullmäktige gett valberedningen detta uppdrag. 
Notera att HSB Malmös styrelse helt saknar rätt att ge valberedningen något uppdrag!! 
HSB Malmös valberedning lyder endast under & svarar endast för medlemmarna i HSB 
Malmö, och endast de (via fullmäktigestämma) kan ge valberedningen något uppdrag inom 
HSB Malmö (av naturliga skäl)! Sidouppdrag får ej förekomma! 
Att denna valberedning i hemlighet pysslat med detta sidouppdrag - som definitivt aldrig 
skulle ha tilldelats dem - kan kanske vara en förklaring till att kodstyrningen är så extremt 
undermålig som den är. Valberedningen har bara arbetat i eget intresse? 
På vilket sätt har HSB Malmös valberedning arbetat med denna kodstyrning? 
Varför berättar valberedningen inte vad den presterat och åstadkommit rent konkret? 
 

6.  "Under hösten 2006 träffade valberedningen hela styrelsen och diskuterade vilka 
egenskaper som saknas i styrelsen."  
 
Vad innebär detta? 
Vem bryr sig om att valberedningen träffat styrelsen en gång under föregående år?  
Det enda som är av intresse för någon är vilka egenskaper som styrelsen anser sig 
sakna, och hur valberedningen avser att lösa detta. Varför redogör valberedningen 
inte för dessa "saknade" egenskaper, om nu styrelsen ansåg sig sakna något?  
 
Det måste naturligtvis medlemmarna veta så att vi kan förslå någon med den 
komptens som saknas i styrelsen. 
 

7.  "Alla styrelseledamöter har intervjuats för att på så sätt få en bild av dels styrelsearbetet 
men också ledamöternas syn på uppdraget."  
 
Vem bryr sig om att valberedningen "intervjuat" styrelseledamöterna?  
Det enda som är intressant är vilka frågor valberedningen ställt och vilka svar som 
gavs av styrelsen, samt vad detta lett till för valberedningens arbete och mål.  
Vad var varje ledamots syn på sitt uppdrag, och varför vill valberedningen inte 
informera om detta? 
Varför intervjuades inte suppleanten?  
 
Vad har valberedningen undersökt för alla övriga förtroendevalda? Valberedningen 
säger här öppet att det endast är styrelsen som valberedningen intervjuat.  
 

8.  "Under hösten har valberedningen också anordnat och varit en aktiv del i en kurs för 
valberedningar ute bland våra bostadsrättsföreningar."  
 
Vad innebär detta? 
Vad var det för en kurs? Vem deltog på den? 
Hur informerades valberedningarna (jag har inte sett eller hört något om denna "kurs")? 
Det står inte i någon arbetsbeskrivning för valberedningen, så bevisligen har varken 
medlemmarna eller fullmäktige gett valberedningen detta uppdrag. 
Fick någon extra betalt för detta, och i så fall varför och hur mycket? 
 

9.  Inte ett ord om urvalskriterier, inte ett ord (varken här eller på någon annan 
plats) om skälen till varför valberedningen föreslagit de som valberedningen 
föreslagit till respektive post, inte ett ord om valberedningens mål, etc, etc.

Källa: Webbsida (HSB Malmö); Arbetssätt 2007 för valberedningen (sid 19)  
 

Valberedningens arbetsbeskrivning är totalt utan värde för alla, och indikerar tydligt att valberedningen inte 
presterat något överhuvudtaget för sitt arvode.

http://www.hsb.se/content/1/c6/11/16/88/Handlingar_HSB_Malmo_arsmote_2007-04-26.pdf


Valberedningens arbetsmetoder, etc., specificeras ej i samband med nomineringar och 
valberedningens förslag.  
 
Valberedningen har inte redogjort för hur de bedrivit sitt arbete. Några exempel; 

1.  När träffades valberedningen första gången efter stämman? 
Exakt vad gick då valberedningen igenom och vad kom man fram till? 
Hur lades arbetet då upp för innevarande verksamhetsår?

2.  Exakt vad har VB diskuterat och kommit fram till på respektive möte under året? 
Vilka har varit närvarande på respektive möte?

3.  I vilka projekt och ärenden har vilka i VB varit delaktiga i, och i vilket syfte?
4.  Har VB utfört något som ligger utanför VB:s arbetsbeskrivning, och i så fall varför? 

 
5.  Har någon i valberedningen erhållit extra arvode för något?
6.  Har någon form av ersättning (utöver arvode) från HSB utgått till någon i valberedningen? 

 
7.  Exakt när har valberedningen träffat och intervjuat styrelsen?
8.  Exakt vilka frågor ställdes då till styrelseledamot och suppleant? 

Vilka svar gav styrelse och suppleant?
9.  Vilka egenskaper/kompetenser kom valberedningen fram till att styrelsen skulle behöva 

kompletteras med?
10.  Vad ledde intervjun med styrelse/suppleant fram till rent konkret för VB:s arbete och mål?
11.  Vilken bild har valberedningen fått av styrelsearbetet? 

 
12.  Exakt när har valberedningen träffat och intervjuat övriga förtroendevalda?
13.  Exakt vilka frågor ställdes då till övriga förtroendevalda? Vilka svar gavs?
14.  Vilka egenskaper/kompetenser kom valberedningen fram till att övriga förtroendevalda 

skulle behöva kompletteras med?
15.  Vad ledde intervjun med övriga förtroendevalda fram till rent konkret för valberedningens 

arbete och mål?
16.  Vilken bild har valberedningen fått av arbetet som övriga förtroendevalda har presterat? 

 
17.  Vilka urvalskriterier har funnits när VB föreslagit de som VB föreslagit till val?
18.  Vad är valberedningens mål?
19.  Har VB fört protokoll och har dessa protokoll arkiverats i HSB Malmös arkiv?
20.  Har VB redovisat alla inkomna nomineringar för HSB Malmös alla medlemmar?

Ovanstående frågor hoppas jag att valberedning och styrelse mycket noga redogör för inför 
årsstämman 2008.  
 
Avsaknad av arbetsbeskrivning för valberedningen skapar många problem!  
 
Ingen instruktion för valberedningen finns (aktuell valberedningspolicy fyller ingen funktion). 

a.  Hur har suppleant i valberedningen hanterats? 
Valberedningen ger i sin arbetsbeskrivning (Arbetssätt för valberedningen, sid 19) ingen 
som helst information om hur suppleanten hanterats, t.ex. om denna kallats till möten. 
 

b.  Ingen plan finns för hur ledamot i valberedningen ska ersättas om denne lämnar 
valberedningen innan arbetet slutförts. 
 

c.  Valberedningens protokoll har inte lagts ut på webben eller offentliggjorts på något sätt, och 
valberedningen har inte löpande informerat om sitt arbete (på t.ex. HSB Malmös webbplats, 
eller någon annanstans).  
 

d.  Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av 
fullmäktigestämman har inte lagts ut på HSB Malmös webbplats (sökbar, med länk från 
menyn, och ska ligga kvar från år till år).  

http://www.hsb.se/content/1/c6/11/16/88/Handlingar_HSB_Malmo_arsmote_2007-04-26.pdf


 
e.  Har valberedningen tagit fram kravprofiler för de ledamöter som ska tillsättas (de har i alla 

fall ej redovisats), och hur ser dessa i så fall ut?  
 

f.  På vilket sätt har valberedningen ansett att styrelsen (och övriga föreslagna) uppfyller de 
krav på kompetens och erfarenhet som ställs på en styrelse (och övriga föreslagna)? 
 

g.  Har valberedningen gjort en utvärdering av styrelsen? Varför redovisas ej denna? 
Hur ser den i så fall ut, och vad blev resultatet av denna utvärdering?

Om fullmäktigeledamöterna inte vet vad valberedningen gjort så vet fullmäktigeledamöterna heller 
inte om valberedningen lyckats med att hitta rätt person till rätt post. 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Valberedningen ska årligen redogöra för sitt arbete i god tid inför årsstämman. 
 

2.  Bl.a. ovanstående frågor/punkter i denna motion ska då besvaras och beskrivas 
(skriftligt) på ett utförligt sätt. 

3.  En utförlig arbetsbeskrivning för valberedningen tas fram av ett för detta 
kompetent utskott, som tillsätts med omedelbar verkan. 
 

4.  Ovanstående information i denna motion (och bilaga) används som underlag vid 
framtagande av arbetsbeskrivning/instruktion för valberedningen. 
 

5.  Alla medlemmar ges möjlighet att framföra synpunkter på vad 
arbetsbeskrivningen ska innehålla (bl.a. via HSB Malmös webbplats). 
 

6.  På en snarast av styrelsen tillsatt extrastämma (inom 4 månader) tar stämman 
beslut om arbetsbeskrivningens innehåll. 
 

7.  Den färdiga arbetsbeskrivningen läggs snarast (inom 6 månader) in i 
valberedningspolicy och ev. delvis i HSB Malmös stadgar.

OBS! På en motion som denna är det naturligtvis lätt att rekommendera att ett utskott 
tillsätts för att genomföra det som yrkats (som jag delvis själv föreslagit). Men jag 
hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig utan att styrelsen 
även redogör sin syn på saken för hela denna motion, och inte minst för respektive 
yrkande.  
 
Det kan väl inte vara så att jag är mer insatt och vet mer än hela styrelsen tillsammans? 
Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men 
då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet att ge konkreta åsikter till 
varje yrkande. För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse 
styrelsen vill att stämman ska avslå något specifikt yrkande, helt eller delvis!  
 
OBS! All information i motion #76-81 med tillhörande bilaga har valberedningen tagit del av redan 
i september 2007, så de har haft mycket lång tid på sig att göra rätt denna gång! 
All annan information i mina motioner har hela tiden legat öppet på min webbplats så jag 
förutsätter att valberedningen sedan årsstämman 2007 dessutom tagit del av allt jag skrivit som 
berör valberedningen. Återstår att se vilken kvalitet det blir på valberedningens arbete denna 
gång, efter allt jag framfört.  
 
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-24 



MOTION #77. 

Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt

Svårläst/svårtolkad/felaktig uppställning av nominerade och av valberedningen förslag. 

●     Valberedningen har ej uppgett vem - inte ens vilken brf - som nominerat till följande 
förtroendeposter; 

�❍     styrelse (13 personer)
�❍     revisor
�❍     ombud till HSB Riksförbund
�❍     Arne Axrups stipendiefond

För att valberedningen ska verka det minsta trovärdig ska inte "förslagsställare" bara 
uppges med brf så som valberedningen gör, utan även med namn på den person som 
föreslagit någon till en förtroendepost, och inte bara för vissa nomineringar, som idag. 
Valberedarna Preben Karlsson/brf Fosietorp, Lennart Westerlund/brf Beritta 
Gurris, Rolf Brandt/Brf Roxen, Sven-Erik Rova/brf Sundsterassen föreslogs alla 
(liksom Ingela Persson) av sin egen förening till valberedningen. Av sig själva?

●     Endast för nomineringarna till valberedningen uppges vilka brf:ar förslagen kommit in från, 
men valberedningen vill inte ens där uppge namnen på förslagsställarna.

●     Valberedningen har ej uppgett att inga nomineringar kommit in till; 
�❍     revisorsuppleanter
�❍     ersättare till ombud till HSB Riksförbund
�❍     suppleant till Arne Axrups stipendiefond (av valberedningen skapad extra post)

●     11 personer (ombud/ersättare till HSB Riksförbund + Barbro Molin till stipendiefonden) har 
föreslagits av valberedningen trots att de ej nominerats av någon (kan även gälla för 
vissa av förslagen till styrelsen). 
Detta utan att valberedningen förklarat varför eller hur detta gått till.

●     För ombud till HSB Riksförbund så finns det endast 5 nomineringar, men valberedningen har 
ej förklarat hur de resterande 3 förslagen till ombud kommit till och varför just dessa 
föreslagits av valberedningen, trots att de ej ens nominerats.

●     För ersättare till ombud finns det inga nomineringar, men valberedningen har ej förklarat 
hur de 6 förslagen till ersättare från valberedningen kommit till och varför just dessa 
föreslagits av valberedningen, trots att de ej ens nominerats.

●     Valberedningen har för nomineringarna till styrelsen inte informerat vem som står i tur 
att avgå (eller om omval är på 1 eller 2 år), utan skriver bara "Omval på dem som står i 
tur att avgå".

●     För ombud till HSB Riksförbund samt ersättare till ombud till HSB Riksförbund har 
valberedningen inte uppgivit om det är omval eller nyval, och valberedningen har heller 
inte uppgivit mandattid för dessa två kategorier (uppges ej heller i protokoll).

●     Valberedningen har ej uppgett mandattiden för sitt förslag till ordförande i styrelsen.
●     Valberedningen har i sitt förslag uppgett fel mandattid för ledamöterna till styrelsen.

●     En av nomineringarna till Arne Axrups stipendiefond var "Omval på sittande styrelse", men 
valberedningen informerar inte någonstans vilka som ingår i den "sittande styrelsen".



●     Valberedningen har skrivit att "Stenbocken" är nominerad till styrelsen = ??? 

●     Valberedningen har missat en ledamot (Henric Lellky) i sitt förslag. Han valdes aldrig in 
i styrelsen (bekräftas av stämmoprotokoll), även om han ändå idag sitter i styrelsen.

●     Valberedningen har i sitt förslag angett ett för litet antal ledamöter (end. 5+1 suppl.).

●     För antalet ersättare till HSB Riksförbund så har valberedningen inte ens lyckats få rätt på 
detta antal. Sju stycken ska väljas, men valberedningen tog bara fram sex förslag (och 
endast sex valdes således på stämman, eftersom ingen reagerar på någonting). 

●     Valberedningen har ej uppgett vilka brf:ar som nominerade, men ej av valberedningen 
föreslagna, tillhör; 

�❍     styrelse
�❍     revisorer
�❍     ombud till HSB Riksförbund
�❍     Arne Axrups stipendiefond (varav 2 nomineringar är valberedarna Ingela Persson och 

Rolf Brandt)

●     Några personer har av valberedningen föreslagits till mer än en förtroendepost. 
Detta har inte särskilt markerats. Ej heller har valberedningen motiverat varför vissa 
föreslagits till mer än en förtroendepost!  
Valberedningen har föreslagit Ingrid Uller till ombud till HSB Riksförbund såväl som till Arne 
Axrups stipendiefond. Detta är kanske inget direkt fel i sig, men om en person föreslås till 
mer än en post så bör detta särskilt markeras (speciellt eftersom valberedningens 
uppställning är så rörig, svårläst och torftig som den är ändå).

●     Valberedningen har föreslagit Giovanna Brankovic såväl som suppleant till styrelsen 
som till ombud till HSB Riksförbund. Detta ska inte göras eftersom styrelsen ändå utser 
5 ombud (inom sig själva), och på detta sätt får ett extra ombud som inte väljs på 
demokratisk väg (här valdes suppleanten istället som ledamot).

●     Valberedningen har föreslagit sig själva (Ingela Persson och Rolf Brandt) till Arne Axrups 
stipendiefond, utan att särskilt motivera varför detta gjorts. När en valberedning 
föreslår sig själva så måste det naturligtvis av olika skäl motiveras särskilt tydligt.

●     Valberedningen har uppgett att revisorn Peter Sjöberg väljs på omval, trots att han är ny 
och alltså aldrig varit med tidigare, och trots att han inte är valbar (utan tas in av HSB).

●     Valberedningen har under sitt förslag lagt in Peter Sjöberg (revisor) och Peter G. 
(revisorssuppleant), men dessa personer från Ernst & Young har utsetts av HSB, och 
valberedningen såväl som fullmäktige har ingen rätt att ta något beslut om dessa. 
En revisor utses av "HSB Riksförbund" (men i praktiken HSB Malmö) enligt stadgarna.  
Det framgår inte att dessa två personer inte är valberedningens förslag.  
 
Enligt HSB Malmös stadgar ska en revisor utses av HSB Riksförbund. 

1.  HSB Malmös stadgar, §29: "Revisorerna ska vara lägst två och högst fyra, med 
lägst en och högst tre suppleanter. En revisor utses av HSBs Riksförbund. Övriga 
revisorer och suppleanter väljs av ordinarie fullmäktigesammanträde för tiden intill 
dess nästa ordinarie fullmäktigesammanträde hållits". 
 

2.  Punkt 20 i stämmoprotokollet 2007: Beslut om antal revisorer. 
Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår att antalet revisorer skall 
vara tre ordinarie med två suppleanter. 
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget. 
 



3.  Punkt 21 i stämmoprotokollet 2007: Val av revisorer för 1 år 
Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår omval av Lena Andersson 
HSB:s brf Henriksdal och Berth Rasmusson HSB:s brf Ida. 
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget. 
Därutöver tillsätter fullmäktigesammanträdet även Peter Sjöberg från Ernst & Young. 
 

4.  Punkt 22 i stämmoprotokollet 2007: Val av revisorssuppleant för 1 år 
Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår omval av Bengt Göransson 
HSB:s brf. Roxen. 
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget. 
Därutöver tillsätter fullmäktigesammanträdet även Peter Gunnarsson från Ernst & 
Young.

 
 
Men fullmäktigesammanträdet beslutade enligt förslaget (precis som det står i protokollet) 
och tillsatte inte alls varken Peter Sjöberg som revisor (det kan bara HSB göra) eller Peter 
Gunnarsson som revisorssuppleant. Dessa två är alltså tillsatta av HSB Malmö, trots att HSB 
Malmö enligt sina egna stadgar (§29) bara får tillsätta en revisor.

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Den sammanställning som valberedningen tar fram över de nominerade måste 
vara komplett, korrekt och läsbar, utan tvetydigheter.  
 

2.  Detta läggs snarast (inom 6 månader) in i valberedningspolicy/stadgar. 

3.  Ett utskott tillsätts omedelbart för att få in i valberedningspolicy vad jag tagit upp 
i ovanstående punktsammanställning om hur det ska fungera, så att inte alla fel 
bara upprepas; 
hur det material fullmäktigeledamöter och andra medlemmar får ta del av ska 
utformas samt hur valberedningens arbete ska fungera på stämman. 
Alla ges möjlighet att lämna förslag/synpunkter. Efter redovisning på 
extrastämma (inom 4 mån.) tas beslut om tilläggen till policy, med omedelbar 
verkan. 

OBS! På en motion som denna är det naturligtvis lätt att bara rekommendera att ett 
utskott tillsätts (så som jag själv föreslagit) för att genomföra det som yrkats. Men jag 
hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig utan att styrelsen 
även redogör sin syn på saken för denna motion och respektive yrkanden samt 
punktsammanställningen.  
 
Det kan väl inte vara så att jag är mer insatt och vet mer än hela styrelsen tillsammans? 
Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men 
då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet att ge konkreta åsikter till 
varje yrkande. För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse 
styrelsen vill att stämman ska avslå någon motion eller något specifikt yrkande, helt 
eller delvis!  
 
OBS! All information i motion #76-81 med tillhörande bilaga har valberedningen tagit del av redan 
i september 2007, så de har haft mycket lång tid på sig att göra rätt denna gång! 
All annan information i mina motioner har legat öppet på min webbplats så jag förutsätter att 
valberedningen sedan årsstämman 2007 dessutom tagit del av allt jag skrivit som berör 
valberedningen.Återstår att se vilken kvalitet det blir på valberedningens arbete denna gång, efter 
allt jag framfört.  
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MOTION #78. 

Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp

Valberedningen på årsstämman 2007 under all kritik! 
 
Några exempel: 

●     Valberedningen uppger ej vilka de kommer att föreslå som justerare och 
rösträknare (bör naturligtvis uppges före stämman, tillsammans med motivering, för att i 
mesta möjliga mån minska risken för justerare som inte justerar), och på stämman 
motiverar valberedningen ej heller valet av de som valberedningen då föreslår. 

●     Valberedningen ger inget förslag på sammankallande för valberedningen före stämman, 
ingen sammankallande utses på stämman, och efter stämman informeras ingen om vem 
som utsetts till sammankallande för valberedningen. 

●     Valberedningen lämnar innan stämman inget förslag på arvode till styrelsen 
(ordförande + övriga ledamöter) eller arvoden för revisorer och andra förtroendevalda. 
Valberedning nämner inte arvoden med ett ord före stämman, utan lägger i stället fram sina 
förslag som en liten överraskning för en oförberedd stämma! 

●     1-2 dagar före stämman (alltså för sent) gick valberedningen ut på HSB Malmös webbplats 
med att de ville minska antalet ledamöter i styrelsen med en ledamot, och att de därför inte 
skulle föreslå fullt antal. Valberedningen förutsatte att stämman skulle göra precis som 
valberedningen ville och hade därför inget alternativt förslag med fullt antal ledamöter. 
Stämman accepterade som tur var ej en minskning av antalet ledamöter, och stor förvirring 
uppstod eftersom valberedningen ej hade förberett inför att det inte skulle bli exakt som 
valberedningen ville. 

●     Valberedningen orsakar ett mindre kaos på årsstämman 2007, bl.a. genom att de inte 
uppgett mandattid i sina förslag, vilket gjorde att stämman t.o.m. måste ajourneras. 

●     Inkvotering av ledamöter till styrelsen 
På vilka premisser har valberedningen föreslagit de som valberedningen föreslagit? 
 
När någon på årsstämman 2007 ifrågasatte varför Giovanna Brankovic valts ut av 
valberedningen på "bekostnad" av annan nominerad så svarade Ingela Persson att man helt 
enkelt ville få in fler kvinnor i styrelsen. Det lustiga här är att år 2001 så opponerade sig 
fullmäktige mot Ingela Perssons förslag till valberedningspolicyn att kvotera in kvinnor, och 
hon tvingades av fullmäktige att plocka bort denna bit för att valberedningspolicyn skulle 
godkännas av stämman. Men nu erkänner Ingela Persson helt öppet att hon kvoterat in 
Giovanna Brankovic i strid med stämmans beslut.  
 
Man ska alltså inte väljas in i styrelsen pga sin kompetens, sina kvalifikationer och sitt 
engagemang, utan bara pga att man råkar tillhöra "rätt kön"? 
Ingen vill mer än jag ha in kvinnor i styrelsen (gärna 100% kvinnor), men inte på detta 
sätt, och speciellt inte efter att stämman sagt nej till denna metod. 

●     17 av de 33 utav valberedningen föreslagna medlemmarna, drygt 50 %, var inte ens 
närvarande på stämman. I alla fall enligt röstlängden!  
 
I och för sig så var (enligt den framställda röstlängden) styrelseordföranden och 
valberedningens föredragande, Ingela Persson, inte heller närvarande! 

●     När valberedningen ville dubbla sitt arvode så var det en medlem som försiktigt undrade om 
skälet till detta. Ingela Persson i valberedningen blev då först väldigt tyst, och sa sedan att 



hon inte var beredd på denna fråga. Valberedningen kommer alltså till stämman och 
förväntar sig att ledamöterna bara ska godkänna en ökning med 46.000 kr rakt av till 
valberedningen utan att valberedningen ens skulle behöva motivera varför! 
 

●     En valberedning som lurar fullmäktige till att dubbla valberedningens arvode bara för att 
valberedningen skulle ha fått fler arbetsuppgifter (vilket bevisligen inte var sant, vilket bl.a. 
framgår av motion #80) kan omöjligen få stämmans fortsatta förtroende!  
Se även bilaga, under rubriken "Halvering av valberedningens arvode!".

Som vi alla kan konstatera så lämnar valberedningen väldigt mycket att önska vad gäller sitt 
agerande på stämman. Det måste till riktlinjer så att det uppnås en struktur i arbetet, för att 
därmed undvika ett smärre kaos igen, som på årsstämman 2007.  
 
Det får inte fortsätta så här eftersom det tar musten ur stämman, och ger en ren negativ effekt på 
allt övrigt.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Valberedningens uppgifter på stämman struktureras upp och definieras genom att 
ett utskott tillsätts som tar fram riktlinjer och väl fungerande rutiner för detta, bl.
a. med utgångspunkt från det som jag tagit upp ovan i denna motion och i andra 
motioner. 
 

2.  Alla medlemmar ges möjlighet att framföra synpunkter på förslag. 
 

3.  På en snarast av styrelsen tillsatt extrastämma (inom 4 månader) tar stämman 
sedan beslut om utformningen av riktlinjerna (om styrelsen ej tagit fram riktlinjer 
till denna stämma, vilket hade effektiviserat arbetet). 
 

4.  Dessa riktlinjer för valberedningens agerande på stämma läggs in i 
valberedningspolicy och/eller HSB Malmös stadgar.

OBS! 
På en motion som denna är det naturligtvis lätt för styrelsen att rekommendera att ett 
utskott tillsätts (så som jag själv föreslagit) för att genomföra det som yrkats. Men jag 
hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig, utan att styrelsen 
även redogör för sin syn på innehållet i denna motion och respektive yrkande.  
 
Det kan väl inte vara så att jag är mer insatt och vet mer än hela styrelsen tillsammans? 
Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men 
då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet för att ge konkreta 
åsikter om motionens innehåll. För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den 
händelse styrelsen vill att stämman ska avslå någon motion eller något specifikt 
yrkande, helt eller delvis! Om det är något som styrelsen tycker är fel i denna motion så 
är det naturligtvis viktigt att alla får reda på detta. Om styrelsen inte invänder mot 
något specifikt i motionen får man förutsätta att styrelsen instämmer i allt. 
 
OBS! 
All information i motion #76-81 med tillhörande bilaga har valberedningen tagit del av redan i 
september 2007, så de har haft mycket lång tid på sig att göra rätt denna gång! 
All annan information i mina motioner har legat öppet på min webbplats så jag förutsätter att 
valberedningen sedan årsstämman 2007 dessutom tagit del av allt jag skrivit som berör 
valberedningen. Återstår att se vilken kvalitet det blir på valberedningens arbete denna gång, efter 
allt jag framfört.  
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MOTION #79. 

Underlag för val måste finnas

Inget underlag för val har tidigare funnits!!!

Det finns inget som helst underlag från valberedningen för stämman att göra en 
bedömning av de som ska väljas! Bara en massa mer eller mindre okända namn, inget 
annat! 

1.  Valberedningen har inte motiverat sina förslag. 
Valberedningen har inte motiverat varför de föreslagit de som valberedningen föreslagit till 
styrelsen såväl som till andra förtroendeposter. 
 

2.  Valberedningen lämnar ingen motivering till varför den sittande styrelsen ska sitta kvar 
(eller avgå/avsättas, helt eller delvis). 
 

3.  För alla 42 förtroendeposter fanns det till årsstämman 2007 bara en enda presentation av 
alla nominerade i valberedningens "förslag", som råkade vara just Giovanna B. (som enligt 
valberedningens sammankallande kvoterats in).  
Varför har valberedningen på ett subjektivt sätt bara presenterat en ledamot av 
dem som nominerats och av dem som valberedningen föreslagit till styrelsen? 
 
Av självklara skäl måste naturligtvis alla till styrelsen föreslagna ledamöter presenteras, 
liksom alla övriga kandidater. Eller är det alltid exakt samma ledamöter som sitter på 
föreningsstämmorna år ut och år in, och samma som nomineras?  
 
Varför har inte heller en enda person som valberedningen föreslagit till övriga 
förtroendeposter presenterats med ett ord? 

�❍     Viktigt är t.ex.; 
- engagemang och motivation,  
- intresse,  
- värderingar,  
- vilka specifika kvaliteter den nominerade besitter, 
- förmåga att kunna formulera sig skriftligt, 
- logiskt tänkande & sunt förnuft 
- utbildning & arbetslivserfarenhet,  
- kompetens,  
- vilja, 
- styrka, 
- drivande, 
- oberoende! 

Inte minst avsaknaden av ovanstående information om de nominerade gör att val av 
förtroendevalda blir meningslöst!  
 
Varför ställer de upp som förtroendevalda? Vad är skälet? 

�❍     Är det enbart för arvodet? 
�❍     Är det ett maktbegär? 
�❍     Är det en kombination av pengar och önskan om mer makt? 
�❍     Eller är det bara för att de blev tillfrågade, och inte har något bättre för sig?
�❍     Eller är det kanske för att de tror på de kooperativa idéerna och vill hjälpa till att 

driva utvecklingen framåt för HSB Malmö?
Ja, vem vet? I alla fall inte de fullmäktigeledamöter som väljer de förtroendevalda! 
 

4.  Valberedningen redogör inte någonstans (inte ens på stämman) vad respektive uppdrag 
innebär. Bara denna punkt i sig gör valet helt meningslöst! 
 

5.  Inte för en enda nominerad, eller av valberedningen föreslagen person, uppges om de 



innehar något annat förtroendeuppdrag (t.ex. om de sitter i styrelsen eller är valberedare i 
sin egen förening). 
 

6.  Ingenstans uppges vilka uppdrag de nominerade & föreslagna haft tidigare under vilka 
perioder. 
 

7.  Valberedningen har varken före, under eller efter årsstämman informerat om vad "Arne 
Axrups stipendiefond" är för något eller vilka uppgifter som hör till de ledamöter som väljs 
till dessa poster.

Om man inte vet vad uppdraget innebär och man inte vet mer om en person än dennes namn, hur ska fullmäktige 
kunna avgöra om personen i fråga är rätt man/kvinna för uppdraget?

Vad baseras de val på som fullmäktige gör varje år när ingen information finns om något?  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det ska i god tid före stämman finnas ett väl utformat underlag för stämman att 
fatta beslut på för val av ledamöter till de olika förtroendeposterna.

2.  Ett för detta kompetent utskott tillsätts som tar fram riktlinjer för hur besluts-
underlaget för val ska utformas, med bl.a. innehållet i denna motion som underlag. 
 

3.  Alla medlemmar ska ges möjlighet att ge sina synpunkter på dessa riktlinjer innan 
riktlinjerna fastställs. 
 

4.  Riktlinjerna fastställs på en inom snar framtid (inom 4 månader) av styrelsen 
tillsatt extrastämma. 
 

5.  Riktlinjerna läggs snarast in i valberedningspolicy och/eller HSB Malmös stadgar.

OBS! 
På en motion som denna är det naturligtvis lätt för styrelsen att rekommendera att ett 
utskott tillsätts (enligt mitt förslag) för att genomföra det som yrkats. Men jag hoppas 
innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig, utan att styrelsen även 
redogör sin syn på innehållet i denna motion och respektive yrkande.  
 
Det kan väl inte vara så att jag är mer insatt och vet mer än hela styrelsen tillsammans? 
Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men 
då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet att ge konkreta åsikter till 
varje yrkande. För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse 
styrelsen vill att stämman ska avslå någon motion eller något specifikt yrkande, helt 
eller delvis! Om styrelsen inte inänder mot något speciellt som jag informerat om i 
denna motion så får alla förutsätta att styrelsen håller med i allt. 
 
OBS! All information i motion #76-81 med tillhörande bilaga har valberedningen tagit del av redan 
i september 2007, så de har haft mycket lång tid på sig att göra rätt denna gång! 
All annan information i mina motioner har legat öppet på min webbplats så jag förutsätter att 
valberedningen sedan årsstämman 2007 tagit del av allt jag skrivit som berör valberedningen. 
Återstår att se vilken kvalitet det blir på valberedningens arbete till årsstämman 2008.  
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MOTION #80. 

Stadgar uppdateras med delar av HSB:s kod för föreningsstyrning ang. valberedningen

Bakgrund: 
Nedanstående punkter i HSBs kod för föreningsstyrning är en fullständig sammanställning över de 
riktlinjer som nämns för valberedningens arbete (dvs det som valberedningen begärde dubblerat 
arvode för efter ett vagt muntligt löfte om att följa det som ingen visste vad det var). 

HSBs kod för föreningsstyrning

2 Tillsättning av styrelse och revisor

"Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisor bör beredas genom en av 
medlemmarna styrd, strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att 
ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl 
underbyggda beslut."  
 
Även om ovanstående formulering innehåller fina ord som inte betyder mycket så kan 
förhoppningsvis var och en se att HSB Malmö och dess valberedning ej följer detta. 

●     Ovanstående paragraf ska inte bara gälla styrelse och revisorer, utan alla 
förtroendevalda!

Not.: Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode! 

2.1

"Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i 
tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa 
ärenden."  
 
Ja, en fullständig självklarhet, och även om valberedningen hade följt denna paragraf, 
vilket de inte gör, så kan väl ingen hävda att en valberedning ska ha ett utökat arvode 
för att utföra sina allra mest grundläggande uppgifter!!!??? 

2.1.1

"Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. 
Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till 
sammankallande. Stämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som 
lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört. 
 
Det ska finnas en instruktion för valberedningens arbete."  
 
Ja, en fullständig självklarhet, och även om valberedningen hade följt denna paragraf, 
så kan knappast någon hävda att en valberedning ska ha ett utökat arvode för att utföra 
sina allra mest grundläggande uppgifter!!!???  
 
Dessutom är detta ingen förändring mot tidigare.  
 

●     Vad innebär "en valberedning som representerar föreningens medlemmar" i 
praktiken och rent konkret? 
 

●     Vad innebär "förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar 



valberedningen" rent konkret?  
 
Vilket förfarande har HSB Malmös valberedning för detta ? 
Varför har valberedningen inte informerat om detta förfarande? 

Det är meningslöst att skriva in i stadgarna att det ska finnas en instruktion för 
valberedningen, utan riktlinjer för vad denna instruktion ska innehålla (som vi kan se 
idag, där det finns en instruktion som varken tillför något eller som följs). 

2.1.2

"Valberedningen ska ha minst tre ledamöter. En ledamot utses till sammankallande. 
Styrelseledamöter eller verkställande direktören ska inte vara ledamot av valberedningen."  
 
Ja, en fullständig självklarhet.  
 
Inget som motiverar en höjning av arvodet!  
 
Dessutom är detta ingen förändring mot tidigare. 

2.1.3

"Föreningen ska senast sex månader före ordinarie föreningsstämma ange namnen på 
ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas på föreningens hemsida. Där skall 
även anges hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen och vid vilken tidpunkt 
förslaget måste ha nått valberedningen för att med säkerhet kunna behandlas av valberedningen 
inför föreningsstämman."  
 
Ja, en fullständig självklarhet, och även om valberedningen hade följt denna paragraf, 
vilket de inte gör, så kan väl ingen hävda att en valberedning ska ha ett utökat arvode 
för att utföra sina allra mest grundläggande uppgifter!!!???  
 
Dessutom en synnerligen korkad paragraf!!! Namn och kontaktvägar till alla i 
valberedningen ska naturligtvis informeras om senast tre dagar efter årsstämman! 
Förvisso har HSB Malmö inte utfört denna självklarhet till dags dato, men ändå! 

2.2.1

"Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden. 
Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga 
ledamöter"  
 
Det enda som är nytt här är att valberedningen ska lämna förslag på styrelsearvode 
uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.  
Dvs medlemmarna ska inte få veta hur arvodet delats upp inbördes mellan ledamöterna 
utöver ordförande. Varför?  
 

●     Valberedningen ska inte bara lämna förslag på styrelseledamöter och 
styrelseordförande, utan även alla andra förtroendevalda! 
 

●     Valberedningen ska även lämna förslag på alla andra arvoden. 
 

●     Alla förslag på arvoden ska åtföljas av en motivering! 
 

●     Alla arvoden ska anges i svenska kronor såväl på stämma som i protokoll.

Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode! 



2.2.2

"Som underlag för sina förslag ska valberedningen 

●     bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på 
styrelsen till följd av föreningens läge och framtida inriktning, bl.a. genom att ta del av 
resultatet av den utvärdering av styrelsen som har skett (mot bakgrund av den information 
som kan behöva ges till valberedningens ledamöter kan föreningen ha skäl att överväga 
behovet av sekretessförbindelser som syftar till att undanröja risk för att sådan information 
sprids selektivt i medlemskretsen),

●     fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver 
rekryteras, samt

●     genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska 
fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmar ska beaktas."

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar! 

●     Kravprofilerna ska presenteras för alla medlemmar! 
 

●     Valberedningen ska även genomföra en systematisk procedur för att söka 
kandidater till alla övriga förtroendeposter! 
 

●     Ordet "beaktas" måste definieras mycket tydligt!

Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen 
tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter! 

2.2.4

"Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens 
hemsida.  
 
I anslutning till att kallelsen utfärdas ska på föreningens hemsida för styrelseledamot som föreslås 
för nyval eller omval anges: 

●     ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
●     uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag,
●     vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
●     övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den 

föreslagna ledamotens kompetens och oberoende. 
En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan."

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!  
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen 
tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter! 

●     Foton av de nominerade läggs ut på föreningens webbplats. 
 

●     Endast den information som är relevant för det aktuella förtroendeuppdraget ska 
presenteras för stämman. Ej relevanta uppgifter får ej tas med, eftersom det som 
är viktigt för uppdraget då riskerar att minska i värde, och gör att valberedningen 
kan styra stämman i viss riktning bara genom sitt sätt att formulera sig. 
 

●     Den nominerade ska själv skriva sin presentation (enl. av valberedningen givna 
riktlinjer, utifrån vad valberedningspolicy säger). 



Vem som formulerat presentationen ska tydligt framgå. 
 

●     Valberedningens slutgiltiga presentation av en nominerad måste först godkännas 
av den nominerade innan andra får ta del av den. 
 

●     Se motion #79, punkt 3, för vad som i stället ska ingå i presentationen.

2.2.5

"Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild 
motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska också lämna en 
redogörelse för hur dess arbete bedrivits."  
 
Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!  
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen 
tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter! 

●     Särskild motivering ska också ges om förnyelse av styrelsen (hela eller delar) 
föreslås! Motsvarande gäller också för övriga förtroendeposter. 
 

2.3.2.

"Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor. 
Förslaget ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida."  
 
Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!  
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen 
tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter! 

●     Förslag på arvode ska medföljas av motivering!

2.3.3

"I anslutning till att kallelsen till föreningsstämman utfärdas ska information om förhållanden som 
kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens 
och oberoende lämnas på föreningens hemsida. Informationen ska innefatta omfattningen av den 
föreslagna revisorns tjänster till föreningen utöver revision under de senaste tre åren samt, vid 
omval, vilket år revisorn valdes och hur länge revisorn innehaft uppdraget.  
 
En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan."  
 
Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!  
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen 
tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter! 

2.3.4

"Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse 
för hur valberedningens arbete har bedrivits."  
 
Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!  
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen 
tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter! 

3.2



"Styrelsen bör ha en storlek och sammansättning som ger utrymme åt de olika kompetenser och 
erfarenheter som erfordras och som uppfyller de krav på oberoende som ställs för att styrelsen 
effektivt och självständigt ska kunna förvalta föreningens angelägenheter.  
Styrelsen bör förnyas i erforderlig takt med beaktande av utvecklingen av föreningens verksamhet 
och behov av kontinuitet i styrelsearbetet."  
 
Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!  
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen 
tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter! 

●     Vad som står här är en helt meningslös formulering som inte fyller någon funktion, 
om den inte specificeras med t.ex. vilka kompetenser och erfarenheter som avses!

3.2.1

"Styrelsen ska ha en med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i 
övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas 
kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt."  
 
Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!  
 
Ett av många problem här är hur olika bitar ska vägas. Ska t.ex. en persons bakgrund 
väga tyngre än en annan persons kompetens? Vilka urvalskriterier gäller?  
 
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode! 

1.3.1

"Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma. 
Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman."  
 
Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!  
 
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode! 

Ingen av ovanstående formuleringar från HSB:s undermåliga kod för föreningsstyrning kan eller 
ska alltså användas som de ser ut i koden, utan de måste bearbetas så att de fyller någon funktion 
mer än att bara fylla upp ett textutrymme.  
 
Med tanke på hur obegripligt dåligt valberedningens arbete formulerats av valberedarna så är det 
inte utan att man misstänker att de luddiga och intetsägande formuleringarna tagits fram just för 
att det inte ska finnas något krav på valberedningen att prestera något.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  En stadgegrupp får i uppgift att lägga in ovanstående stadgar för valberedningen i 
HSB Malmös stadgar efter att de bearbetats, tillsammans med alla nödvändiga 
kompletteringar och förtydliganden, speciellt enligt de kommentarer jag gett för 
varje paragraf ovan.  
 
Ett alternativ är att ett utskott tillsätts för att göra motsvarande och lägga in 
ovanstående paragrafer (efter bearbetning) i valberedningspolicyn i stället för i 
stadgarna (även om jag bestämt anser att de ska finnas i stadgarna, och inte i 
valberedningspolicy, pga att de är så grundläggande, och aldrig kommer att 
behöva förändras).  
 
Resultatet kompletteras sedan med ett mer konkret och meningsfullt regelverk i 



stadgarna (enl. bl.a. mina övriga motioner som hör till valberedningen). 
 

2.  Alla medlemmar ges möjlighet att påverka utformningen av ovanstående 
paragrafer för valberedningen. 
 

3.  Resultatet fastställs på en inom snar framtid (inom 4 månader) av styrelsen 
tillsatt extrastämma. 
 

4.  Det fastställda resultatet läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar 
(och ev. även i valberedningspolicy).

Återstår att se vilken kvalitet det blir på valberedningens arbete till årsstämman 2008.  
 
OBS! 
På en motion som denna är det naturligtvis lätt för styrelsen att rekommendera att ett 
utskott tillsätts (enl. mitt förslag) för att genomföra det som yrkats. Men jag hoppas 
innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig, utan att styrelsen även 
redogör sin syn på innehållet i denna motion för varje paragraf ovan.  
 
Det kan väl inte vara så att jag är mer insatt och vet mer än hela styrelsen tillsammans? 
Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men 
då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet att ge konkreta åsikter till 
varje yrkande. För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse 
styrelsen vill att stämman ska avslå någon motion eller något specifikt yrkande, helt 
eller delvis! 
Om HSB Malmös styrelse i sitt svar inte invänder mot något speciellt som jag tagit upp i 
denna motion så får man förutsätta att styrelsen instämmer i allt.  
 
Tillägg: 
För konferensen i Köpenhamn den 25-26/1 2008 så står det i planeringen; 
"Presentera förslag till instruktion i valberedningsarbetet", från HSB Malmös valberedning. 
Jag förstår att detta förslag baseras på mina synpunkter, men jag är inte säker på att jag har 
förtroende för att låta valberedningen ta fram en dylik instruktion. Speciellt inte med tanke på det 
resultat vi kunnat se att de uppnått tidigare, såväl på egen hand som efter de kraftigt bristfälliga 
valberedningspunkterna i HSB:s kod för föreningsstyrning, där HSB Malmös valberedning säger sig 
ha varit delaktiga. 
 
Dessutom så finner jag det ytterst tråkigt att valberedningen inte först offentliggör sitt förslag (på 
t.ex. HSB Malmös webbplats). Ett vanligt trick om man är rädd för kritik och vill få så lite 
reaktioner som möjligt på det man tagit fram.  
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MOTION #81. 

Nyval av valberedning

För mer detaljerad information, se bilaga nedan där jag tagit upp ett antal punkter om 
valberedningens arbete (utlagt på webbsidan http://hotpot.se/bo.htm). Det är ett stort antal 
märkligheter som förekommit inom valberedningen under årens lopp. Det är bl.a. denna bilaga 
som denna motion baseras på, varför det är viktigt att alla fullmäktigeledamöter får ta del av vad 
som står där, för att bättre förstå vilka förändringar som är nödvändiga att göra. 
 
Om det är några frågor om detta så går det bra för vem som helst att kontakta mig före stämman 
(genom att ringa mig, maila mig eller genom att skriva i forumet på min webbplats). 
 
Ett litet utdrag från vad jag tagit upp i bilagan (och i tidigare motioner här); 
Valberedningen ska, enligt det dokument som deras arvode baseras på, hålla en löpande kontakt 
med brf:arnas valberedningar (= t.ex. jag). Men jag - och vad jag förstår ingen annan heller - har 
inte hört ett ljud från valberedningen sedan årsmötet, förutom två allmänt riktade standardutskick 
till en större grupp mottagare, med allmän information i slutet av 2007.  
 
Jämför med vad som sägs i Policy för valberedningen.  
 
I denna policy står det bl.a.; 
"Valberedningen skall före juli månads utgång årligen fastställa sin arbets-/tidplan för 
nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman. Planen skall förutom 
tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder 
mm.  
 
Denna plan skall delges bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt 
bospargruppens fullmäktigeledamöter."  
 
Någon form av arbets- eller tidsplan dök inte upp förrän i oktober 2007. Då utan förklaring till 
varför vi inte fick detta standardutskick senast i juli, enligt valberedningens policy!  
 
Fortfarande två månader efter deadline hade alltså ingen av 260 brf-styrelser eller valberedningar 
i HSB Malmö reagerat det minsta över att det var helt tyst från den valberedning som försöker ge 
sken av att de bedriver sitt arbete under hela året!  
 
Valberedningen lyckades lura fullmäktige att dubbla valberedningens arvode under förespeglingen 
att valberedningen skulle prestera mera/något. Men efter årsstämman gick hela valberedningen 
under jorden, och inga kontaktvägar uppgavs till valberedningen förrän i slutet av 2007, och då 
endast några telefonnummer, varav en stor del dessutom var fel.  
 
Ingen som bryr sig?  

 
Inga uppgifter överhuvudtaget fanns inför och på årsstämman 2007 om varifrån nomineringar 
kom, till; 
- styrelse,  
- styrelsesuppleant,  
- revisorer,  
- Arne Axrups stipendiefond,  
- ersättare HSB Riksförbunds förbundsstämma, 
- ombud HSB Riksförbunds förbundsstämma. 
Det finns mycket stor anledning att tro att inga nomineringar för dessa poster kommit in (efter vad 
valberedningen själv berättat för mig, men det bekräftas av valberedningens dokument!). På 
något magiskt sätt så kom det enbart in nomineringar till alla i den sittande 
valberedningen. Så deras platser var i alla fall säkrade!  
 
Valberedningen har inte ens lyckats få rätt på antalet ersättare till HSB Riksförbund. 

http://hotpot.se/bo.htm
http://www.hsb.se/content/1/c6/07/76/10/Valberedningspolicy%202001-09-18.pdf


Sju stycken ska väljas, men valberedningen tog bara fram sex förslag, och endast sex valdes på 
stämman. En post är alltså vakant, utan att valberedningen reagerat varken före, under eller efter 
årsstämman på denna av dem gjorda felaktighet.  
 
För alla 42 förtroendeposter (7 styrelseledamöter med 1 suppleant + 3 revisorer + 2 
revisorsuppleanter + 13 ombud till HSB Riksförbund + 7 ersättare till HSB Riksförbund + 5 
ledamöter till valberedningen med 1 suppleant + 3 ledamöter till Arne Axrups stipendiefond) fanns 
det bara en personlig presentation utav alla nominerade i valberedningens "förslag".
 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Utbyte görs av ledamöterna till HSB Malmös valberedning. 
En ny valberedning tillsätts med engagerade medlemmar som är beredda att 
strukturera upp valberedningsarbetet och uppnå bästa möjliga resultat.

Denna motion är samma som motion #1 till den inställda extrastämman 2007-10-11.  
 
OBS! 
All information i motion #76-81 med tillhörande bilaga har valberedningen tagit del av redan i 
september 2007, så de har haft mycket lång tid på sig att göra rätt denna gång! 
All annan information i mina motioner har legat öppet på min webbplats så jag förutsätter att 
valberedningen sedan årsstämman 2007 dessutom tagit del av allt jag skrivit som berör 
valberedningen. 
Återstår att se vilken kvalitet det blir på valberedningens arbete denna gång, efter allt jag 
framfört.  
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Bilaga med värdefullt underlag till motion #81 m.fl.

OBS! Denna bilaga fungerar som underlag till flera av mina motioner, 
inte bara motion # 76-81 (se även t.ex. motion 38-43)! 
(Bilagan finns på webbsidan http://hotpot.se/hsb-valberedning-malmo.htm). 

Roten till det onda i HSB Malmö 
Valberedningen ! 

HSB Malmö har helt unikt demokratihämmande stadgar 

I HSB Malmös stadgar i § 21 ("Valberedningen") står följande; 
"Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag, utöver de som 
tidigare lämnats in till valberedningen, inte tas upp".  
 
HSB Malmö har alltså en paragraf i sina stadgar som strider mot hur det annars fungerar i alla 
andra föreningar!!! Efter att ha gått igenom andra HSB-regioners stadgar så tycks det bara vara 
HSB Malmö som infört denna absurda och demokratihämmande paragraf!!!  
Jag skulle gissa att en dylik paragraf tidigare bara existerat i gamla kommuniststater.  
 
Man får t.ex. inte på fullmäktigesammanträdet tillfoga namn, utan HSB Malmö tvingar de få 
utvalda som har rätt att nominera någon till en förtroendepost till att gå via valberedningen!  
 
Valberedningen har skaffat sig i princip oinskränkt makt! 

Maktlösa medlemmar

Nu vill man gärna tro att värre än så här kan det väl aldrig bli. Fel !!! 
Det toppas av att HSB Malmö och fullmäktige tagit sig rätten att besluta om att enskilda 
medlemmar ej har rätt att föreslå någon till en förtroendepost inom HSB Malmö.  
 
Så här står det nämligen (i strid med HSBs kod) i valberedningspolicyn; 
" Nomineringsrätt 
Nomineringsförfarandet 
Bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens 
fullmäktigeledamöter äger rätt att nominera kandidater till val i den parlamentariska 
organisationen.".  
 
HSB är mycket glad över att nämna ordet "parlamentariska" så ofta som möjligt. Men jag undrar 
hur många som egentligen vet vad ordet betyder. För dig som inte känner till detta så innebär 
det att det "folket" har inflytande över de som bestämmer... precis som i HSB ... eller? 

Fullmäktige har begränsat sina egna rättigheter

Med dagens regelverk begränsas t.o.m. fullmäktigeledamöternas rättigheter, där endast 
bospargruppens fullmäktigeledamöter har rätt att nominera kandidater till förtroendeposter. 
Övriga fullmäktigeledamöter har uttryckligen ej rätt att nominera någon (se ovan). 

Mer makt till styrelsen

Vad jag tagit upp så här långt måste väl ändå vara så illa som det överhuvudtaget kan 
bli? Fel!!!  

http://hotpot.se/hsb-valberedning-malmo.htm
http://www.hsb.se/content/1/c6/07/76/10/Valberedningspolicy%202001-09-18.pdf


 
Så här står det i valberedningspolicyn; 
" Nomineringar som sker av bostadsrättsföreningarnas valberedningar skall dock ske 
via bostadsrättsföreningarnas styrelser.". 
Till och med brf:arnas valberedningar (om än inte så mycket som "vanliga" medlemmar 
och övriga förtroendevalda, förutom brf-styrelserna) diskrimineras alltså ordentligt.  

Hur motiverar HSB inskränkningen av medlemmars och valberedningars möjligheter att påverka?

Hur motiverar; 
- HSB Malmös valberedning 
- HSB Malmös styrelse 
- Fullmäktigeledamöterna 
att; 

●     medlemmar inte får nominera kandidater till förtroendeposter inom HSB Malmö?
●     att föreningarnas valberedningar måste gå via föreningarnas styrelse för att 

nominera kandidater till de olika förtroendeposterna?

Jag skulle vara väldigt intresserad att höra dessa motiveringar eftersom det inte går att 
motivera.  
 
Vad skulle skälet kunna vara att valberedarna i brf:arna inte får skicka mail eller papper 
till HSB Malmös valberedning? Vad har brf:arnas styrelser med valberedarnas 
nomineringar att göra? Varför denna filtrering av nomineringar? Feedback från 
styrelsen?  
 
Är det någon som är förvånad att det med detta system strax före årsstämman 2007 
endast fanns 4 nomineringar från ca. 260 föreningar till de 42 förtroendeposterna?  
 
De som satt ihop ovanstående formuleringar kan inte ha varit riktigt nyktra, men man 
undrar verkligen över stämmans tillstånd som kan acceptera något så här helt 
vansinnigt och odemokratiskt, bara för att en liten grupp tror att de kan bete sig hur 
som helst utan att någon bryr sig eller reagerar!  

Valberedningen har skaffat sig i princip oinskränkt makt. 
Makt utan kunskap och kompetens - som här -  

tror jag inte är till någon fördel för HSB Malmös utveckling.

Hur det fungerar idag - nolldemokrati ! 

Valberedningen väljer styrelse!!!

Som det fungerar idag är det alltså inte medlemmarna som väljer styrelse. 
Det är inte ens fullmäktigeledamöterna som väljer vilka som ska ingå i styrelsen. 
Det är i stället en liten och högst odemokratisk valberedningsgrupp på 5 personer som 
väljer ut vilka som ska tillåtas att "väljas" av fullmäktige på årsstämman.  
 
Valberedningen plockar alltså ut 8 personer (år 2007 endast 6 av 13 påstådda förslag!) 
som fullmäktigeledamöterna får välja till styrelse och suppleant, i ett spel för galleriet 
att det förekommit ett val i demokratisk ordning. Fullständigt odemokratiskt! 
Valet till förtroendeposter på stämman är inget annat än ett stort skämt. 
Hur fullmäktigeledamöterna kan vara så lättlurade är inte helt lätt att förstå. 

DEMOKRATI I HSB MALMÖ 
0,0001 % av medlemmarna väljer vem som ska sitta 
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på alla 42 förtroendeposter inom HSB Malmö!

Valberedningen väljer valberedning !!!

Konsekvenserna av nuvarande demokratibegränsning i stadgar och policy blir också att 
endast valberedningen kan bestämma vem som ska ingå i valberedningen.  
Ingen insyn i valberedningens arbete finns!  

Valberedningen kan inte avsättas !!!

Endast valberedningen kan avsätta valberedningen med nuvarande regelverk (stadgar 
och valberedningspolicy). Se ovan för hur regelverket skapar detta läge.  

Hur det borde fungera!

I en demokratisk organisation tar i stället valberedningen fram tillräckligt många 
alternativ för att det ska finnas något att välja mellan. Alternativa valberedningar 
tillåts, såväl som alternativa förslag före årsstämman såväl som direkt på årsstämman 
från enskilda medlemmar. I motsats till hur det fungerat tidigare måste också 
valberedningen engagera och motivera alla medlemmar att engagera sig i valen.  

Nödvändig stadgeändring !!!

Nedanstående text måste ersätta HSB Malmös stadgar i § 21 ("Valberedningen"); 

Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag 
tas upp från medlemmar, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen.

HSB Malmös stadgar antogs 23/3 samt 17/8 1996 och ändrades senast den 24/3 och den 8/9 
2001. Jag kan se att §21 sett ut som den gör idag sedan i alla fall 1996. 
Valberedningens policy är daterad 2001-09-18, och har inte (kunnat) ändrats sedan dess. 

Ett regelverk för brf:ar, ett annat för HSB Malmö

Tänk om man gjort likadant i brf:ar som i HSB Malmö! Det hade blivit ett ramaskri!  
 
I brf:ar finns inga begränsningar för vem som får nominera medlemmar.  
Vilken medlem som helst kan på stämman kasta ur sig förslag på vem man vill ska nomineras.  
 
Varför anser HSB Malmö - styrelse + valberedning + fullmäktigeledamöter - att de kan ta 
sig denna rätt att inskränka demokratiska rättigheter? 

Frågor till HSB Malmö:

1.  Hur har någon lyckats manipulera fullmäktigeledamöterna att införa dagens extremt 
demokratihämmande begränsningar, och när har detta skett?

2.  Kommer HSB Malmö att verka för - i enlighet med HSB:s nya kod för föreningsstyrning och 
ETHOS - att ovanstående stadgeparagraf (§ 21) snarast tas bort?

3.  Kommer HSB Malmös styrelse kalla till två extrastämmor snarast möjligt för att före nästa 
stämma plocka bort tillägget som säger att val endast kan ske genom VB?



Förändring av valberedningspolicy (några exempel) 

Valberedningen ska informera om hur många möten som hållits och valberedningens protokoll 
(som ska säkras av HSB Malmö i arkiv) ska läggas ut på webben, och valberedningen ska löpande 
informera om sitt arbete på HSB Malmös webbplats.  
 
Valberedningens förslag på arvoden ska i god tid före årsstämman offentliggöras för alla 
medlemmar! Dagens valberedning nämner inte arvoden med ett ord före stämman! 
Om någon föreslås av VB till mer än en post ska det särskilt markeras före stämman!  
 
Valberedningen redogör på HSB Malmös webbplats i detalj för vad "Arne Axrups stipendiefond" är 
för något och exakt vilka uppgifter som hör till de ledamöter som väljs till dessa poster.  
 
Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av 
fullmäktigestämman ska läggas ut på HSB Malmös webbplats (sökbar, med länk från menyn, och 
ligga kvar från år till år).  
 
Denna plan ska specificeras betydligt mer noggrant hur den ska utformas än med; 
" Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över 
valberedningens arbetsmetoder mm". Dvs "mm" ersätts med något konkret.  
 
För att valberedningen ska verka det minsta trovärdig ska inte "förslagsställare" bara uppges med 
brf så som sittande valberedning gör, utan även med namn på den person som föreslagit någon 
till en förtroendepost, och inte bara för nomineringar till valberedningen, som idag. 
 
Projektgrupp tillsätts för att utarbeta bättre specifikation för valberedningens arbete 
(eftersom valberedningen som arvoderas för just dylika saker tydligen inte gör detta).  
 
Se valberedningspolicy! 

NOMINERINGAR TILL HSB MALMÖ 2007 - Länk, sid 20-25

Styrelseuppdrag (de i rosa var ej upptagna i röstlängden) 

 Ordf Ledamot Supp  

Alf Gustavsson, brf=? X   1

Maj-Britt Thulin, brf=?  X  2

Maria Bengtsson (styrelsesuppleant 2002-?), brf=?  X  3

Anders Lundberg, brf=?  X  4

Olle Strand, brf Lugnet  X  5

Giovanna Brankovic, brf Hilda  X X 6

Daniel Ljung, brf Ellstorp (ej föreslagen av VB)  X X  

Mona Westford, brf=? (ej föreslagen av VB)  X   

Cecilia Bothén, brf Ryttmästaren (ej föreslagen av VB)  X   

Thomas Wallenberg, brf Luftvärnet (ej föreslagen)  X   

Fredrik Haglund, brf=? (ej föreslagen av VB)  X   

Kaj Kvist, brf=? (ej föreslagen av VB)   X  

Monica Bermsten, brf Ringstedt (ej föreslagen av VB)   X  
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Stenbocken  

Omval på dem som står i tur att avgå med undantag av Christer Andersson.  
 
MINA KOMMENTARER: 

Vem (om någon?) har nominerat alla ovanstående personer?

Skälet till att valberedningen inte ens uppgivit vilken brf (än mindre vilken person) som 
nominerat personer till styrelsen är förmodligen pga att valberedningen själv står för ett antal 
"nomineringar". Valberedningen har försökt dölja detta, och fullmäktige låter sig luras.  
 
Vilka står i tur att avgå? Varför informerar inte valberedningen om detta? 
Omval på ett eller två år? Varför informerar inte valberedningen om detta? 
 
Stenbocken? Vem har nominerat "Stenbocken"?  
 
Monica Bermsten var också den som justerat det klandrade årsstämmoprotokollet för 2007 (där 
praktiskt taget varje punkt var fel), på förslag av valberedningen.
 

 Revisorer - 1 år Revisor Suppleant

1 Bert Rasmusson, brf Ida X  

2 Lena Andersson, brf Henriksdal X X

3 Bengt Göransson, brf Roxen (föreslås sedan av VB som suppleant)   

 Revisorsuppleanter - 1 år   

 INGA NOMINERINGAR   

    

 Arne Axrups stipendiefond, styrelseledamöter - 1 år, 3 st.   

4 Ingela Persson, valberedningen, brf Tapperheten 4   

5 Rolf Brandt, valberedningen, brf Roxen   

6 Ingrid Uller, brf Almen (föreslås sedan av valberedningen som 
suppleant i stipendiefonden)   

7 Olle Strand, brf Lugnet (föreslås ej av valberedningen)   

8 Maria Bengtsson, brf Gåsen? (föreslås ej av VB; till HSB:s styrelse)   

9 Omval på sittande styrelse -UTAN ATT BERÄTTA VILKA DESSA ÄR!   

 Arne Axrups stipendiefond, styrelsesuppleant - 1 år, EXTRA!   

  INGA NOMINERINGAR   

    

 Ombud till HSBs Riksförbunds förbundsstämma, 
totalt 13 varav 8 väljs av stämman, men endast 5 nomineringar   

10 Giovanna Brankovic, brf Hilda, föreslås sedan till styrelsesuppleant   

11 Ingrid Uller, brf Almen (även AA stipendiefond)   

12 Leif Göransson, brf Ängshög   

13 Jörgen Persson, brf Astern   

14 Maria Bengtsson, brf Gåsen?, föreslås sedan till styrelsen (äv. AA)   



 Ersättare, 7 st   

 INGA NOMINERINGAR   

 
MINA KOMMENTARER:         - NOMINERADE AV VEM ??? 
Totalt 14 påstådda nomineringar. Något märkligt med tanke på att strax innan stämman så fanns 
det enligt direkt uppgift från valberedningen till mig endast 4 stycken nomineringar.  
 
Varför har HSB Malmö/valberedningen undvikit att uppge vem och vilken brf som nominerat 
ovanstående personer?

Förteckning över nomineringar 
till valberedning i HSB Malmö

Nomineringar har inkommit från 16 bostadsrättsföreningar, alla inom föreskriven tid. 
Nomineringar skulle enligt skrivelse från valberedningen insändas till undertecknad. 
Nomineringarna är förtecknade nedan. 

 Nominering - VEM ÄR SAMMANKALLANDE? Förslagsställare

1

Sittande valberedning: 
Ingela Persson, Preben Karlsson, Ingrid Holmberg, Lennart Westerlund 
Sven-Erik Rowa, brf Sundsterassen (ej separat nominerad), 
Suppleant Rolf Brandt

Brf Stenbocken, 
Brf Sundsterassen, 
Brf Bollebygd, 
Brf Skogsmården, 
Brf Steglitsen, 
Brf Ärlan

1 Ingela Persson, Brf Tapperheten 4

Brf Tapperheten 4, 
Brf Kastanjen, 
Brf Ringstedt, 
Brf Granen

2 Preben Karlsson, Brf Fosietorp Brf Fosietorp

3 Ingrid Holmberg, Bospargruppen (ingen brf?) Brf Visenten

4 Lennart Westerlund, Brf Beritta Gurris Brf Beritta Gurris

5 Rolf Brandt, Brf Roxen (väljs sedan till suppleant) Brf Roxen, 
Brf Stenmården

6 Kaj Kvist, OKÄND BRF, ENDA NY NOMINERING, FÖRESLÅS EJ Brf Brage

Malmö den 21 februari 2007 
Börje Nilsson eu (vad betyder "eu"?)  
 
MINA KOMMENTARER: 
Det var en väldig ansamling nomineringar av ledamöterna i den sittande valberedningen. 
De måste vara populära eftersom de fått större delen av samtliga inkomna nomineringar?  
 
Lustigt att valberedningen strax före årsstämman hävdade att det bara kommit in 4 
nomineringar, när det enligt dessa skrivelser från valberedningen kommit in sammanlagt; 

●     x nomineringar till styrelsen - från okända och oredovisade föreningar/personer !
●     16 nomineringar - från okända och oredovisade personer ! 

till Valberedningen
●     3 nomineringar - från okända och oredovisade föreningar/personer ! 

till Revisorer
●     5 nomineringar - från okända och oredovisade föreningar/personer ! 

till Ombud till HSB Riksförbunds förbundsstämma
●     6 nomineringar - från okända och oredovisade föreningar/personer ! 

till Arne Axrups stipendiefond



Dvs sammanlagt 30 nomineringar från 42.000 medlemmar till 42 poster (plus ev. ett okänt antal 
nomineringar till HSB Malmös styrelse). 
Hur många av dessa nomineringar kom från valberedningen? 
Ja, det måste ju då vara 30 - 4, dvs 26 nomineringar från valberedningen! Eller?  
 

Dags att det avslöjas för alla medlemmar exakt vilka nomineringar som kommit in från vem (person + brf).

Valberedningens förslag till förtroendevalda 
inför HSB Malmös årsmöte 2007

 Ordförande - mandattid anges ej, men ska vara 1 år

1 Alf Gustavsson brf Abotten omval

 Styrelsen, ledamöter 2 år (=fel mandattid) - ska vara 7 ledamöter men bara 5 förslag

1 Alf Gustavsson (på hur lång tid?) brf Abotten omval

2 Maj-Britt Thulin brf Ovalen nyval

3 Maria Bengtsson brf Gåsen omval

4 Anders Lundberg brf Bollebygd omval

5 Olle Strand brf Lugnet nyval på 1 år 

 (Henric Lellky ej med i förslag, och valdes ej heller in - Alt. förslag med fler finns ej)

 Styrelsen, suppleant 1 år 

6 Giovanna Brankovic brf Hilda nyval på 1 år 

 Revisorer 1 år 

7 Bert Rasmusson brf Ida omval

8 Lena Andersson brf Henriksdal omval

 Peter Sjöberg Ernst & Young omval (???)

 Revisorsuppleanter 1 år 

9 Bengt Göransson brf Roxen omval

 Peter Gunnarsson Ernst & Young omval

 Arne Axrups stipendiefond, styrelseledamöter 1 år, 3 st

10 Ingela Persson, valberedningen brf Tapperheten 4 omval

11 Rolf Brandt, valberedningen brf Roxen omval

12 Barbro Molin, EJ NOMINERAD AV NÅGON! brf Domaren omval

 Arne Axrups stipendiefond, styrelsesuppleant 1 år 

13 Ingrid Uller, även ombud till HSB Riks brf Almen omval

 Ombud till HSBs Riksförbunds förbundsstämma x år, ingen mandatperiod angiven

 Ombud totalt 13 varav 8 väljs av stämman, övriga 5 är hemliga 

14 Giovanna Brankovic - styrelse + ombud = FEL brf Hilda ???

15 Ingrid Uller brf Almen ???

16 Leif Göransson brf Ängshög ???

17 Jörgen Persson brf Astern ???

18 Elvy Westerberg, EJ NOMINERAD! Bospargruppen ???



19 Lennart Karlin, EJ NOMINERAD! brf Dalgården ???

20 Ivar Jönsson, EJ NOMINERAD! brf Månsgården ???

21 Marianne Larsson, EJ NOMINERAD! brf Ärlan ???

OBS! Giovanna har föreslagits som styrelsesuppleant plus ombud = galen kombination! 

 Ersättare 7 st. men bara 6 förslag (x år)

22 Gertie Andersson, EJ NOMINERAD! brf Kastanjen ???

23 Agneta Söderblom, EJ NOMINERAD! brf Södertorp ???

24 Tommy Johansson, EJ NOMINERAD! brf Sandstenen ???

25 Bertil Björkman, EJ NOMINERAD! brf Nybo ???

26 Lilian Qvarlander, EJ NOMINERAD! brf Tapperheten 4 ???

27 Marianne Ljungström, EJ NOMINERAD! brf Granen ???

 
MINA KOMMENTARER: 
Varför står Peter Sjöberg (revisor) och Peter Gunnarsson (revisorsuppleant) med som valbara 
ledamöter här? En revisor utses av "HSB Riksförbund" (i praktiken HSB Malmö) enligt stadgarna. 
Det framgår inte att dessa två personer inte är valberedningens förslag.  
 
I HSB Malmös stadgar står det att HSB tillsätter en revisor. Den revisorssuppleant som HSB 
tillsatt här är ej tillsatt enligt regelverket, även om valberedningen inte känner till detta.  
 
Valberedningen har alltså plockat ut 27 personer (+ 6 personer till valberedningen, dvs totalt 33 
personer) att väljas till olika förtroendeposter utav totalt 42 (nu 43) förtroendeposter. 

●       7 styrelseledamöter + 1 suppleant - totalt 8 st. (men bara 6 förslag) 
●       3 revisorer + 2 revisorsuppleanter - totalt 5 st. (varav 2 valts av HSB) 
●     13 ombud      till HSB Riksförbund (varav HSB Malmös styrelse utser 4 & valberedning 1)
●       7 ersättare  till HSB Riksförbund (men bara 6 förslag)
●       5 ledamöter till valberedningen + 1 suppleant - totalt 6 st.
●       3 ledamöter till Arne Axrups stipendiefond + 1 extra som suppleant = tot. 4 

Av de 8 posterna till styrelse och suppleant har valberedningen föreslagit 6 personer. 
Av de 5 posterna till revisorer och suppleanter är 2 valda av HSB Malmö (ska vara 1) . 
Av de 13 posterna till HSB Riksförbund har valberedningen föreslagit 8 personer (styrelsen=5). 
Av de 7 posterna till reserver för HSB Riksförbund har valberedningen föreslagit 6 (missat 1). 
Av de 3 posterna till Arne Axrups stipendiefond har valberedningen föreslagit 3 + 1 extra.  
Se följebrev, punkt 28; " Val av tre ledamöter till den ideela föreningen Arne Axrups 
stipendiefond"  
Se protokoll, punkt 28  
 
HSB Malmö utser 1 revisor + 1 suppl. (?) + 5 ombud till HSB Riksförbund av de 42 posterna. 
Henric Lellky saknas som styrelseledamot i såväl nomineringar som valberedningens förslag. 
Valberedningen har missat 2 poster i förslaget till HSB Malmös styrelse. 
Valberedningen har missat 1 post i förslaget till ersättare för ombud till HSB Riksförbund. 
Valberedningen har föreslagit 1 suppleant extra till stipendiefond i strid med dagordning.  
 
I stället för någon av de tre övriga påstådda nominerade till Arne Axrups stipendiefond (Ingrid U., 
Maria B., Olle S.) så föreslår valberedningen en ej nominerad person; Barbro Molin, suppl. 98-
99, ledamot 99-04. Ingela Persson föreslår sig själv till Arne Axrups stipendiefond.  
 
Inga förslag på arvoden fanns från valberedningen före stämman.  
 
Marianne Ljungström var också den som på förslag av valberedningen justerat det klandrade 
årsstämmoprotokollet för 2007. 
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Ingen insyn finns i valberedningens arbete!
 
Genom att hålla medlemmarna i mörker, utan information, t.ex. genom luddiga stadgar, så 
försöker HSB hålla makten över medlemmarna.  
 
 

Ledamöterna är okritiska till allt utom mot de som är kritiska mot något 
 

Ledamöterna vill bara ha det som förr. Inga förändringar önskas! Allt är bra som det är!
 

Valberedningens policy stående punkt i dagordningen

Det står i denna policy att den endast kan ändras av fullmäktige! 
Men det finns ingen punkt i årsstämmornas dagordning för detta, och därmed blir det i 
praktiken omöjligt att på ett demokratiskt sätt ändra denna policy! 
Det blir alltså lite av ett moment 22 att försöka ändra valberedningens policy.  
 
En stående punkt måste läggas in i dagordningen för årsstämmorna med möjlighet att ändra 
valberedningens policy. 

Valberedningen dubblar sitt arvode!

Valberedningen lyckades få de frånvarande (i tankarna) fullmäktigeledamöterna till att 
dubblera valberedningens redan höga arvode på den första årsstämman 2007, under 
förespeglingen att valberedningen kanske skulle börja prestera något för sitt arvode, 
men det innebär tyvärr inte att valen skulle bli demokratiska! 

En jävig styrelse i HSB Malmö föreslår dubblerat arvode

På stämman så är det HSB Malmös styrelseordförande som föreslår en dubblering av 
valberedningens arvode (92 000 kr). Som förhoppningsvis alla förstår så är ordföranden jävig i 
denna fråga, och självfallet så är HSB Malmös styrelse den absolut sista som ska lämna något 
som helst förslag på arvodet till valberedningen. En ordförande måste begripa bättre! 
Att styrelsen föreslår ökat arvode som tack till valberedningen som föreslagit dem är 
fel! 

Inga forum - inga demokratiska diskussioner

Vad är det för valberedning som inte ens har vett att se till så att valberedarna i HSB Malmö har 
ett forum. Det skulle ha tagits fram för många år sedan, men HSB Malmös valberedning har inte 
engagerat sig det minsta i denna fråga (och vad jag kan se inte i någon annan fråga heller), men 
det har naturligtvis inte legat i HSB:s eller HSB Malmös valberednings intresse. 

Valberedningskurs

HSB Malmö har gjort en del förändringar och det är numera Börje Nilsson på HSB Malmö som 
håller HSB Malmös kurser för valberedningarna! Se HSB Malmös kursutbud.  
 
De kurser som HSB Malmö tidigare arrangerat för valberedarna har inte tillfört något för någon så 
jag hoppas att Börje Nilsson ser till så att det sker stora förändringar här!  
 
På de kurser som tidigare år hållits av HSB Malmös valberedning, så har deltagarna fått en 

http://hotpot.se/hsb-malmo-gratis-kurser.htm


kursutvärdering som deltagarna måste fylla i öppet och skriva sina namn och föreningar på. 
Smart sätt att se till så att deltagarna inte fyller i vad de egentligen tycker.  

HSB Malmös valberedning onåbar!

Det är pinsamt tydligt hur valberedningen i samarbete med HSB Malmös styrelse ansträngt sig för 
att det ska vara så svårt som möjligt att nå någon som ingår i valberedningen. Valberedningen 
finns ingenstans med någon form av kontaktväg. Ingen e-post. Inget telefonnummer. Inget brf-
namn. Ingen adress. Ingenting!  
Allt som finns är namnen på de som ingår i valberedningen, men de finns inte under någon egen 
flik i HSB Malmös meny på webbplatsen. I stället har man dolt valberedningen på en plats längst 
nere på sidan om HSB Malmös styrelse. 
Hur ska man tolka det? Ingår valberedningen i styrelsen, eller är de "bara" samarbetspartners? 
Se denna webbsida.  
 

Utbyte av hela HSB Malmös valberedning!

Inte förrän HSB Malmö fått en valberedning värd namnet kan HSB Malmö börja gå i rätt riktning.  
 
Inga uppgifter överhuvudtaget fanns inför och på årsstämman 2007 om varifrån nomineringar 
kom, till; 
- styrelse och styrelsesuppleant,  
- revisorer och revisorsuppleant, 
- Arne Axrups stipendiefond,  
- ombud HSB Riksförbunds förbundsstämma och ersättare till ombuden. 
Det finns anledning att tro att inga nomineringar för dessa poster (exkl. styrelse) kommit in (efter 
vad valberedningen berättat för mig, och sedan bekräftats av deras dokument!). 
På något magiskt sätt så kom det i princip enbart in nomineringar till alla i den sittande 
valberedningen. Så deras platser var i alla fall säkrade! Valberedningens enda uppgift?  
 
Valberedningen har inte ens lyckats få rätt på antalet ersättare till HSB Riksförbund. 
Sju stycken ska väljas, men valberedningen tog bara fram sex förslag, och endast sex valdes på 
stämman. En post är alltså vakant, utan att valberedningen reagerat varken före, under eller 
efter årsstämman på denna av dem gjorda felaktighet.  
 
Sammankallande skulle utses enligt policy på stämman, men inget förslag på 
sammankallande nämndes före stämman av valberedningen, inget togs upp på stämman, inget 
skrevs i protokollet och ingen information i efterhand någonstans! Skrämmande! 
 
För alla 42 (43?) förtroendeposter (7 styrelseledamöter med 1 suppleant + 3 revisorer + 2 
revisorsuppleanter + 13 ombud till HSB Riksförbund + 7 ersättare till HSB Riksförbund + 5 
ledamöter till valberedningen med 1 suppleant + 3 ledamöter till Arne Axrups stipendiefond) 
fanns det bara en presentation av alla nominerade i valberedningens "förslag".  
 

VD Lars Danielsson skriver; 
" Demokrati och att makten utgår från medlemmarna - det vill säga ägarna - i 
bostadsrättsföreningarna skall vara en självklarhet i vår organisation.". 
Men om HSB i övrigt inte är demokratisk, hur ska demokrati någonsin kunna införas i 
brf:arna, menar HSB?  
 
VD Lars Danielsson skriver också; 
" Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.". 
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en 
envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals, hur ska HSB 

http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=8910&a=77610


kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än HSB-organisationen? 

Sammanställning 
Valberedningen missköter sitt uppdrag

●     Ingen insyn i valberedningens arbete
●     Valberedningen följer ej valberedningens policy!
●     HSB Malmö och valberedningen har med stöd av fullmäktige inskränkt medlemmars 

demokratiska rättigheter!

Suspekta nomineringar till förtroendeposter!

●     De få inkomna nomineringarna (drygt 30 st., varav ett okänt antal från valberedningen) 
från 42.000 medlemmar kan inte tydligare visa att valberedningen inte skött sitt uppdrag! 
 

●     På vilket sätt menar valberedningen att den engagerat och motiverat medlemmar att 
engagera sig i val till förtroendeposter?  
Det finns inget som tyder på att valberedningen lagt ner en minut på detta!

●     På vilket sätt har valberedningen sökt kandidater till de förtroendeposter som ska tillsättas? 
 

●     Majoriteten av nomineringarna har varit till valberedningen, vilket onekligen ger intrycket 
av att valberedningen mest bara engagerat sig i att säkra sina egna poster i 
valberedningen och försäkra sig om att ingen ny kommer in i valberedningen som 
kan se hur det går till där. 
 

●     Eftersom namn ej uppges på förslagsställare så vet man t.ex. inte om valberedningen 
föreslagit sig själv direkt eller via kompisar i sin egen förening. 
 

●     De totalt 30 nomineringarna till de 42/43 posterna stämmer inte överens med 
valberedningens egen uppgift att det strax före stämman endast kommit in 4 nomineringar.

Valberedningen gått under jorden - onåbar !

●     Valberedningen ska, enligt det dokument som deras arvode baseras på 
(valberedningspolicy), hålla en löpande kontakt med brf:arna och dess valberedningar. 
Men sedan årsmötet 2007 är det helt tyst från valberedningen.  
 

●     I valberedningens policy står det; 
" Valberedningen skall före juli månads utgång årligen fastställa sin arbets-/tidplan för 
nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman. Planen skall 
förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens 
arbetsmetoder mm.  
Denna plan skall delges bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt 
bospargruppens fullmäktigeledamöter."  
 
Fortfarande i september månad så har ingen arbets- eller tidsplan med 
arbetsmetoder, etc., presenterats av valberedningen! 
 

●     Valberedningen för HSB Malmö är onåbar! Valberedningen har inte på HSB Malmös 
webbplats uppgivit hur man kan kontakta valberedningen (endast valberedarnas namn 
finns med, men på en ganska väl dold plats på webbplatsen).  

http://www.hsb.se/content/1/c6/07/76/10/Valberedningspolicy%202001-09-18.pdf


 
●     Valberedningen har ej heller på HSB Malmös webbplats uppgivit hur medlemmar kan 

lämna förslag till valberedningen, vilka som har rätt att nominera och vilken tidpunkt som 
nomineringarna senast måste vara inlämnade.

På vilket sätt menar valberedningen att den underlättat för brf:arnas valberedningar (speciellt 
med tanke på att det än idag inte ens finns ett forum för valberedarna)? 

Kraftig minskning av valberedningens arvode!

HSB Malmös fullmäktigeledamöter lät sig grundluras på årsstämman 2007. 
Fullmäktige accepterade valberedningens krav rakt av på en höjning av arvodet från ett till två 
basbelopp, dvs från ca. 46.000 kr till drygt 92.000 kr. 
Detta utan att valberedningspolicyn från 2001-09-18 förändrades med ett enda ord. 
Se http://www.hsb.se/content/1/c6/07/76/10/Valberedningspolicy%202001-09-18.pdf.  
 
Vem som helst måste väl begripa att så länge stämman inte antagit ändrade 
arbetsuppgifter för valberedningen så kan ej heller valberedningen kräva utökat arvode 
för löst påstådda eventuellt i framtiden utökade arbetsuppgifter!  
 
Så här står det i årsstämmoprotokollet under punkt 15; 
" Arvode under året har varit ett inkomstbasbelopp att fördela, därutöver utgår mötesarvode. 
Ordförande i styrelsen Alf Gustavsson föreslår två (2) inkomstbasbelopp till valberedningen. 
Fullmäktigeledamoten Leif Cruse yrkar på ett inkomstbasbelopp till valberedningen.".  
Som alla kan se så fanns det i alla fall en ledamot i församlingen med vettet i behåll.  
 
Notera här att styrelsen säkert kommer att betala ut för mycket till valberedningen. 
Fullmäktigeledamöterna var galna nog att acceptera 2 basbelopp till valberedningen, men i 
förslaget som stämman godkände från styrelsen ingick inget mötesarvode (som för övrigt 
tydligen otroligt nog varit ospecificerat).  
 
Den som framställde förslaget med den sanslösa och omotiverade ökningen från ett till två 
basbelopp är den person som allra helst vill hålla sig väl med valberedningen, Alf Gustavsson, 
eftersom det är valberedningen som ensam bestämmer om han ska sitta kvar eller ej. 
Varför ska valberedningen få extra stöd av styrelsen för att höja sitt arvode?  
 
Valberedningen baserade sitt krav på dubblering av arvodet på att de nu skulle göra så väldigt 
mycket mer. När stämman frågade valberedningen vad detta var så svarade valberedningens 
ordförande Ingela Persson att nu satte stämman henne på pottkanten, för hon var inte 
beredd på den frågan. Efter lite betänketid så fick stämman höra några menlösa förklaringar till 
höjningen. Valberedningen kunde helt enkelt inte motivera eller specificera sin påstådda ökning 
av arbetsbördan, och inget av det stämman fick höra av valberedningen hade någon relevans i 
sammanhanget.  
 
Men eftersom valberedningspolicyn bevisligen är exakt den samma som sedan 2001 så är det 
ställt bortom allt tvivel att det var en ren och skär lögn att valberedningens uppgifter utökades! 
Fullmäktige bara lallade med.  
 
FÖRSLAG: Arvodet till valberedningen minskas till 6.000 kr med dagens arbetsuppgifter. 
I HSB Stockholm har valberedningen 3.627 kr per person i valberedningen under 2007-
2008, dvs totalt 10.000 kr. Att jämföra med Malmö där de fått 92.000 kr. 

Länkar:

http://www.hsb.se/content/1/c6/07/76/10/Valberedningspolicy%202001-09-18.pdf


Valberedningspolicy från 2001-09-18  
 
Följebrev 2007-03-30, Kallelse 2007-03-30, Dagordning för årsstämma 26 april 2007, 
5 motioner med svar från HSB Malmö, Presentation av Giovanna Brankovic: 
Arbetssätt för valberedningen, 2007 (sid 19) (dold länk)  
Nomineringar till valberedningen & förslag från valberedningen, 2007 (sid 20) (dold länk)  
 
Info från valberedningen direkt före årsstämman 2007 (för sen info, 2007-04-24, dold länk)  
 
"Justerat" stämmoprotokoll 2007-04-26 (dold länk)  
Stämmoprotokoll 2007 (dold länk)  
 
Stämmoprotokoll 2007 - Dagordning (ej offentlig via HSB)  
 
Röstlängd - vilka brf:ar var representerade/ej representerade på årsstämman 2007?  
 
Stadgar HSB Malmö (senast ändrad 2001, ej offentlig via HSB)  
 
Riktlinjer för valberedningen i en brf (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) 

Register

1.  HSB Malmö har unikt demokratihämmande stadgar
2.  Maktlösa medlemmar
3.  Fullmäktige har begränsat sina egna rättigheter
4.  Mer makt till styrelsen
5.  Hur motiverar HSB inskränkningen av medlemmars och valberedningars möjligheter att 

påverka? 

6.  Hur det fungerar idag - nolldemokrati !
7.  Valberedningen väljer styrelse!!!
8.  Valberedningen väljer valberedning !!!
9.  Valberedningen kan inte avsättas !!!

10.  Hur det borde fungera!
11.  A) Nödvändig stadgeändring !!! 

12.  Ett regelverk för brf:ar ett annat för HSB Malmö
13.  Frågor till HSB Malmö
14.  B) Förändring av valberedningspolicy 

15.  NOMINERINGAR TILL HSB MALMÖ 2007 - styrelse, etc.
16.  Förteckning över nomineringar till valberedning i HSB Malmö, 2007
17.  Valberedningens förslag till förtroendevalda inför HSB Malmös årsmöte 2007 

18.  Ingen insyn finns i valberedningens arbete! 

19.  Valberedningens policy stående punkt i dagordningen 

20.  Valberedningen dubblar sitt arvode!
21.  En jävig styrelse i HSB Malmö föreslår dubblerat arvode
22.  Inga forum - inga demokratiska diskussioner

http://hotpot.se/hsb-valberedningspolicy.htm
http://www.hsb.se/content/1/c6/11/16/88/Handlingar_HSB_Malmo_arsmote_2007-04-26.pdf
http://www.hsb.se/content/1/c6/11/16/88/Handlingar_HSB_Malmo_arsmote_2007-04-26.pdf
http://hotpot.se/hsb-fullmaektigestaemma-2007.htm#valberedning
http://www.hsb.se/content/1/c6/11/48/90/Justerat_protokoll_HSB_Foreningsstamma_2007-04-26.pdf
http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=34441&a=114890
http://hotpot.se/hsb-fullmaektigestaemma-2007.htm#dagordning
http://hotpot.se/hsb-malmo-fullmaektige-2007.htm
http://hotpot.se/Pdf/hsb-stadgar-malmoe-2002.pdf
http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm


23.  Valberedningskurs
24.  HSB Malmös valberedning onåbar! 

25.  Utbyte av hela HSB Malmös valberedning! 
Sammanställning - valberedningen missköter sina uppgifter!

26.  Kraftig minskning av valberedningens arvode! 

27.  Länkar (för de som går till webbsidan http://hotpot.se/hsb-valberedning-malmo.htm)

Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-24 

http://hotpot.se/hsb-valberedning-malmo.htm


Motioner till HSB Malmö

Motion #00. 

Inledning

82.  Halvering av valberedningens arvode
83.  Fastställande av framtida arvode till valberedning 

 
84.  Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse  

 
85.  Fred på jorden 

 
86.  1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs 

 
87.  Motion direkt kopplad till tidigare punkt i dagordningen behandlas där 

 
88.  Brf:ens rätt att avpollettera HSB-ledamot
89.  HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare
90.  Definition av HSB-representantens roll i styrelsen 

 
91.  Information om vad som krävs för en extrastämma
92.  Bättre system för att kunna begära en extrastämma 

 
93.  Minst en extrastämma (till hösten)
94.  Fri placering på stämmor - demokratifråga ! 

 
95.  HSB:s tal på stämman läggs ut på webben 

Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video 
 

96.  Senaste 10 årens årsredovisningar för HSB Malmö läggs ut 
 

97.  Redovisning av projekt- och arbetsgrupper 
 

98.  Utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll
99.  Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö 

 
100.  Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen
101.  Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn? 

 
102.  Förklaring av HSB Malmös mycket märkliga uttalanden 

 
103.  Öppen och saklig regelbunden information till medlemmarna
104.  Styrelsens och VD:s information i HSB Malmös årsredovisning 

 
105.  Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut? 

 
106.  Vad gör HSB Malmö för att locka medlemmar till HSB Malmös stämmor? 

Rösträtt och röstningsmetoder 
107.  Mentometerknappar vid röstning 

 
108.  Hur engagerar HSB Malmö medlemmarna? - Åtgärdspaket för ökat engagemang 

 
109.  Saknade seminarier
110.  Mera gratiskurser
111.  Gratis medlemskommunikation 

 
112.  Inga förskottsbetalningar av arvoden + 



Specifikation av arvoden & inga periodiseringsfel 
 

113.  Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras 
 

114.  Max tre år som styrelseordförande 
 

115.  Öppna informationsmöten 
 

116.  Komplett röstlängd för årsstämman 2007 offentliggörs 
 

117.  Lämna HSB Riksförbund

OBS! 
För flera motioner är det naturligtvis lätt för styrelsen att bara rekommendera att ett 
utskott tillsätts (så som jag själv föreslagit i ett flertal yrkanden) för att genomföra 
det som yrkats. Men jag hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för 
sig, utan att styrelsen även redogör för sin syn på innehållet i hela motionen (och 
självfallet svarar på alla frågor), och inte minst för respektive yrkande.  
 
Det kan väl inte vara så att jag är mer insatt och vet mer än hela styrelsen 
tillsammans? Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för 
sitt beslut, men då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet för att 
ge konkreta åsikter om motionens innehåll såväl som till varje yrkande. Detta 
förenklar stämmans beslut avsevärt.  
 
För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse styrelsen vill att 
stämman ska avslå någon motion eller något specifikt yrkande, helt eller delvis! 
Avslag måste naturligtvis alltid motiveras på ett sakligt och faktamässigt sätt, med 
vad som rent konkret gör att styelsen inte vill att motionen ska bifallas.  
 
Om det är något som styrelsen tycker är fel i en motion så är det självklart viktigt att 
alla får reda på detta. Om styrelsen inte invänder mot något specifikt som jag 
informerat om i motionen får alla förutsätta att styrelsen instämmer i allt. 



MOTION #82. (se även nästa motion) 

Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt!

Bakgrund: 
HSB Malmös fullmäktigeledamöter lät sig grundluras på årsstämman 2007. 
De accepterade valberedningens krav på en höjning av arvodet från ett till två basbelopp. 
Detta utan att valberedningspolicyn från 2001-09-18 förändrades med ett enda ord. 
Se http://www.hsb.se/content/1/c6/07/76/10/Valberedningspolicy%202001-09-18.pdf.  
 
Arvode omöjligt att fastställa utan arbetsbeskrivning för valberedningen! 
I stället för att basera sitt krav på ett färdigt förslag till arbetsinstruktion för valberedningen så 
baserade valberedningen dubbleringen av sitt arvode på ett muntligt påstående om att de nu 
skulle göra så väldigt mycket mer, utan att egentligen kunna specificera denna påstådda ökning 
av arbetsbördan. Men eftersom valberedningspolicyn är exakt densamma som tidigare år så var 
det bevisligen en lögn att valberedningens uppgifter utökades! Fullmäktige bara lallade med.  
 
HSB:s kod för föreningsstyrning inget skäl för utökat arvode! 
I utskick från valberedningen har vi sett att det står där att de har för avsikt att följa HSB:s kod 
för föreningsstyrning, trots att det inte ingår i deras arbetsspecifikation. 

●     Vad valberedningen däremot undviker att berätta är att även om de skulle följa 
HSB:s kod för föreningsstyrning så innebär det ingen skillnad mot tidigare!

Mycket allvarligt om valberedningen inte följt koden under tidigare år! 
Det som står i valberedningspolicyn är endast de absolut mest grundläggande uppgifterna för en 
valberedning (se motion #80), och det är inte särskilt svårt att följa dessa högst elementära 
punkter. Det är rena semestern. Om valberedningen inte följt vad som står i HSB:s kod för 
föreningsstyrning under tidigare år så är det mycket, mycket allvarligt. Men det kan i och för sig 
förklara den besvärliga situation vi har idag. 
 
Med en valberedning som inte anstränger sig så får man naturligtvis bara in de 
personer som ställer upp, och inte de som är (bäst) lämpade för uppgifterna!  
 
Höjningen av arvodet på ett basbelopp som bestämdes på årsmötet 2007 för HSB Malmös 
valberedning måste ovillkorligen dras tillbaka retroaktivt i sin helhet av stämman, eftersom 
höjningen baserades på falska förespeglingar från valberedningen om utökade arbetsuppgifter. 
Om inte detta görs så sänder HSB Malmö ut signaler att det är rätt att försöka lura till 
sig arvode på falska premisser. 
 
En anständig valberedning hade själv erbjudit sig att dra tillbaka den begärda höjningen, med 
anledning av vad som nu avslöjats, men det lär vi nog tyvärr aldrig få se.  
 
HSB Malmös styrelse kommer säkert att svara här att stämman godkänt arvodet, och då kan 
man inte göra något åt detta. Men då vill jag bara replikera att styrelsen omöjligen kan ha läst 
varken denna eller mina tidigare motioner; Stämman godkände arvodet på oriktiga 
uppgifter (enl. vad jag bevisat i mina motioner), och det är det som är kärnproblemet! 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Arvodet till valberedningen halveras retroaktivt från årsstämman 2007.  
 
Efter att en komplett och färdig arbetsinstruktion för valberedningen tagits fram 
och antagits av stämman (enligt mina tidigare motioner samt nästa motion) så 
sätts ett nytt arvode baserat på arbetsbeskrivningen för valberedningen.  
 

2.  Om valberedningen inte vill betala tillbaka höjningen av arvodet (i det fall HSB 

http://www.hsb.se/content/1/c6/07/76/10/Valberedningspolicy%202001-09-18.pdf


Malmös styrelse gjort misstaget att redan betala ut detta arvode) så får denna 
fråga avgöras rättsligt. Detta för att tydligt visa för alla att det inte är 
acceptabelt att lura till sig höjningar av arvode, speciellt inte av en valberedning 
som speciellt utnyttjar sin position för detta. 

3.  Arvodet till valberedningen ska bestämmas utifrån vad som presteras enligt 
framtagen och gällande arbetsinstruktion för valberedningen. 
Inte på vad valberedningen hastigt och lustigt nämner på en stämma, och 
dessutom utan att detta ens dokumenteras någonstans!  
 
Denna punkt läggs snarast (inom 6 månader) in i valberedningspolicy och/eller 
HSB Malmös stadgar.

Medlem # 89093 - 2008-01-26 

MOTION #83. (se bl.a. fg motion) 

Fastställande av framtida arvode till valberedning

BAKGRUND: 
Valberedningen i HSB Malmö lyckades på årsstämman 2007 få ledamöterna att dubbla 
valberedningens arvode från 1 inkomstbasbelopp (vem har sagt att det ska vara 
inkomstbasbelopp och inte prisbasbelopp?) till 2 inkomstbasbelopp, dvs ett arvode på runt 
92.000 kr (exakt nivå framgår ej av varken förslag eller protokoll)!!! Detta för inte mycket mer 
än att samla ihop några få namn på ett papper som sedan HSB Malmö skickar ut. Dessutom så 
gav valberedningen som skäl för sitt utökade arvode att de skulle få utökade uppgifter. Detta 
var dock ej sant! Valberedningens arbetsuppgifter kan omöjligen ha utökats förrän detta spikats 
i valberedningspolicyn. Först efter detta finns underlag för att göra en bedömning av på vilken 
nivå arvodet till valberedningen ska ligga. 
 
I t ex HSB Stockholm ligger valberedningens arvode under motsvarande period på 10.000 kr. 

●     Vad tror du valberedningen i Malmö gör så mycket mer för sina nästan 100.000 
kr jämfört med vad valberedningen i HSB Stockholm gör för sina 10.000 kr, dvs 
1/10 av arvodet jämfört med HSB Malmös valberedning!!! ???

Jag önskar att; 

●     Nytt arvode till valberedningen fastställs, mer i paritet med t.ex. arvodet till 
valberedningen för HSB Stockholm; 

�❍     Mitt förslag; 
 
Alt 1: 600 kr/månad (7.200 kr för aktuellt verksamhetsår), med nuvarande 
arbetsuppgifter enligt valberedningspolicy. Detta arvode kan tyckas lågt 
jämfört med tidigare, men i förhållande till i policy bestämda arbetsuppgifter så är 
det ett högt arvode (jmfr t.ex. med arvodet för valberedning i HSB Stockholm)!  
 
Jag kan garantera att 7.200 kr är en rimlig nivå, och helt enligt det förslag som 
HSB Malmö faktiskt själv lagt ut på sin webbplats (vilket dessutom gör att styrelsen 
inte kan invända mot detta förslag).  
 
Alt 2: Efter att ev. utökade arbetsuppgifter fastställts av stämman i 
valberedningspolicy så utökas arvodet från 7.200 kr per verksamhetsår, till en nivå 
som är beroende på vilka uppgifter som valberedningen då får.  
Förslagsvis runt 40.000 kr/år, men det är helt avhängigt vilka uppgifter som 



tydligt specificerats i valberedningspolicy.

Hur denna motion måste behandlas 
Eftersom det blir lite svårt att förändra valberedningens arvode i en motion på 
årsstämman så förutsätter detta att fullmäktigeledamöterna varit vakna och läst 
denna motion noga, samt tar upp dessa synpunkter under punkten för detta i 
stämmans dagordning (själv saknar jag yttranderätt så jag kan inte göra detta).  
 
Alternativt att denna motion läggs in i dagordningen av styrelsen (vilket styrelsen 
borde vara skyldig att göra i allas intresse) under punkten, där den hör hemma, för 
fastställande av arvode till valberedningen.  
 
Motsvarande gäller för valberedningspolicy. Om en ny dylik tagits fram inan denna stämma (där 
alla fått ge sina synpunkter, och där dessa bifogas förslaget) måste denna policy först 
godkännas av stämman, innan punkten för arvode till valberedningen behandlas.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

●     Nytt arvode fastställs till valberedningen baserat på valberedningens 
dokumenterade arbetsuppgifter; 
 
Alt 1. 7.200 kr/år med nuvarande uppgifter. 
 
Alt 2. Runt 40.000 kr med utökade arbetsuppgifter, enligt valberedningspolicy.  
 
Om ingen färdig och av stämman antagen valberedningspolicy finns (utöver den 
simpla och intetsägande policy som togs fram 2001) inför denna stämma så 
sätts arvodet alltså enligt alternativ 1 ovan, och därefter höjs arvodet på en 
snart därefter tillsatt extrastämma, där en valberedningspolicy tagits fram och 
antagits av stämman.

Denna motion är samma som motion #2 till den inställda extrastämman 2007-10-11.  
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MOTION #84. 

Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Bakgrund: 
HSB Malmös styrelse har ca. 734.000 kr i arvode (den exakta summan är hemlig, oavsett vad 
styrelsen vill hävda, vilket i kombination med vaga uppgifter i årsredovisningen bl.a. bidrar till 
att ingen kan kontrollera om styrelsen tagit ut mer arvode än vad som bestämts)!  
 
Styrelsens arvode enligt uppgifter i Sydsvenskan (i motsats till andra regioner så vill styrelsen 
inte avslöja i redovisningen hur mycket de tagit ut); 

●     Styrelseordförandens arvode = 183.600 kr (4 basbelopp).
●     Övriga sex ledamöters arvode = 91.800 kr (2 basbelopp) per ledamot, 

dvs totalt 550.800 kr.
●     Summa: 734.400 kr. (16 basbelopp). Exklusive suppleant (1 basbelopp)!

Från HSB Malmös årsredovisning 2006 kan vi se att styrelse och VD då kostat medlemmarna 5,6 
miljoner kronor i löner och ersättningar (inkl. sociala kostnader). 

HSB Malmös styrelse har 4 ggr så mycket i arvode som HSB 
Stockholms styrelse !!!

Arvodet till HSB Malmös styrelse kan jämföras med arvodet på 187.395 kr (enligt HSB 
Stockholms stämmoprotokoll 07-04-23) under samma period, till HSB Stockholms styrelse 
(Sveriges största region, men där styrelsen tydligen bara har nästan 1/4 i arvode jämfört med 
HSB Malmös styrelse). 

Varför är det ingen som reagerar?

Så här kan det gå när styrelse och valberedning arbetar tillsammans för att höja 
varandras arvoden in absurdum!

Det innebär t.ex. att nyinvalda ledamöter får nästan 100.000 kr, trots att varken erfarenhet av 
eller kunskap om styrelsearbete i en regionförening finns. Det är naturligtvis inte rimligt att man 
t.ex. som ny kommer in i HSB Malmös styrelse med fullt arvode, om såväl utbildning, kunskap 
och erfarenhet inom en styrelse i en förening av HSB Malmös storlek saknas.  
 
Om det suttit styrelseproffs i HSB Malmös styrelse så kanske kostnaden varit försvarbar, men 
det är ingen hemlighet att dagens styrelse bara består av glada amatörer.  
 
Med tanke på hur många motioner om förbättringar som bara jag har skrivit så är det inte helt 
lätt att säga att styrelsearbetet skötts riktigt som det borde. HSB Malmö har så många som 7 
ledamöter för att något ska bli gjort, och inte bara för att fylla ut platser.  
 
Om följande fråga ställts till alla medlemmar i HSB Malmö; "Vad har HSB Malmös styrelse gjort 
och uppnått under året?", hur många skulle då kunna ge ens ett enda exempel på detta? 
Jag hoppas detta visar för alla hur viktigt det är med tydliga mål! De finns ej idag! 

Som framgår av protokoll så motiveras inte arvoden, utan valberedningen bara 

http://www.hsb.se/content/1/c6/09/00/31/Protokoll%202007-04-23.pdf
http://www.hsb.se/content/1/c6/09/00/31/Protokoll%202007-04-23.pdf


förslår en summa som sedan oftast bara accepteras utan att ifrågasättas på något 
sätt av någon.

Till råga på allt så får styrelsen sitt höga arvode utan att det finns en valberedning som 
presenterar varken vad styrelsen ska göra eller vad styrelsen gör/har åstadkommit! 
Medlemmarna hålls i ett totalt mörker avseende styrelsens arbete. 

Till dig som fullmäktige! 
Precis som med föregående motioner om valberedningen så är det viktigt att 
fullmäktigeledamöterna noga före stämman studerat denna motion, och sedan tar upp detta under 
punkten för arvoden i dagordningen. Detta pga att man som "vanlig" medlem endast har 
reducerad möjlighet att påverka, och genom de motioner som skrivs kan man som regel inte ändra 
beslut som tagits tidigare i dagordningen (i alla fall inte så lätt).

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  En normalisering görs av styrelsens arvode, till mer i paritet med såväl 
ledamöternas kvalifikationer som HSB Stockholms styrelsearvode.  
 
Nivån på styrelsearvodet bör därmed alltså, under nuvarande omständigheter, 
sänkas till maximalt 1/4 av dagens arvode, dvs till max 183.600 kr!  
 
Detta under förutsättning att inga styrelseproffs väljs in i styrelsen (vilket borde 
göras!), eftersom kostnadsbilden i sådant fall förändras. 

2.  HSB Malmös styrelse redogör i detalj för sitt arvode, hur mycket var och en har 
och hur mycket de tagit ut, och om samtliga övriga ersättningar (reseersättning, 
och allt vad det nu kan vara) per ledamot. Detta ska intygas av revisorerna.  
 
Detta informeras om årligen inför varje årsstämma.  
 
Alltså inte vad som normalt uppges i årsredovisningen, utan det faktiska arvodet 
och ersättningarna per ledamot.

Denna motion är samma som motion #14 till den inställda extrastämman 2007-10-11 (och var 
förmodligen anledningen till att stämman då ställdes in).  
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MOTION #85. 

Fred på jorden

Bakgrund: 
 
Vad gör styrelsen? 
Som vi kunnat konstatera så är det i princip ingen medlem som tidigare vetat varken vad 
styrelsen gör, har gjort eller kommer att göra. Styrelsen är bara ett suddigt begrepp, där vad 
det nu är de håller på med aldrig kommer någon till del utanför Turning Torso (kanske inte ens 
innanför Turning Torso heller?).  
 
Målbeskrivning nödvändig! 
Det måste till en tydlig specifikation där man befinner sig på en mer jordnära nivå än att prata 
om den parlamentariska organisationen, att man ska arbeta för demokratin, och att man ska ta 
tillvara de kooperativa idéerna som ingen vet riktigt vad de är, och där de få med någon åsikt 
om detta har olika tankar om vad det innebär. Det handlar alltså inte om att ta fram mål i stil 
med "vi vill ha fred på jorden", utan det ska vara konkret och koncist så att alla medlemmar 
verkligen förstår vad som menas. 
 
Mjuka frågor? Medlemsfrågor? 
Att HSB Malmös styrelse ska satsa på "mjuka frågor" är bra, det är verkligen något som behövs. 
Men det är alldeles för luddigt. Det måste konkretiseras!  
 
Medlemmarna måste före/efter årsstämman få information i stil med följande exempel; 

1.  Vi ska förbättra, effektivisera och demokratisera stämmor, bl.a. genom att snarast 
(förhoppningsvis redan till nästa extrastämma) införa mentometerknappsystemet. 
 

2.  Vi ska arbeta hårt med att förbättra informationen till medlemmarna, via HSB Malmös 
webbplats, men även på andra sätt, t.ex. ... 
 

3.  Vi ska göra kraftfulla insatser för att stämmor ute i HSB Malmös bostadsrättsföreningar 
genomförs så demokratiskt och rättvist som möjligt, bl.a. genom att... 
 

4.  Vi ska lägga stora resurser på att skapa ett betydligt större engagemang bland 
medlemmarna, där medlemmarna... 
Detta kommer vi att göra bl.a. genom utökad medlemsinformation där.... 
 

5.  Vi ska lägga kraft och resurser på att påverka HSB Riksförbund till att bli mer öppen och 
demokratisk, där insyn i riksförbundets arbete måste införas snarast. Detta kommer vi att 
göra bl.a. genom att... 
 

6.  Vi ska löpande förbättra och kraftigt utöka våra stadgar under de närmaste åren så att 
det blir ett omfattande och tydligt regelverk för HSB Malmö, där olika tydliga och klara 
policies införs som ska vara ett stöd i allas arbete. ... 
 

7.  Etc.

Ökat engagemang och intresse 
Några av de många vinsterna med detta är att helt plötsligt kan medlemmarna inte bara se vilka 
konkreta förbättringar som kommer att göras, alla kommer dessutom att kunna se vad styrelsen 
håller på med och - inte minst - det blir möjligt för såväl medlemmar som fullmäktige att kunna 
göra en utvärdering av styrelsens arbete för att se om det är en konstellation som man vill 
behålla, eller om man vill göra förändringar i styrelsens sammansättning för att därigenom se till 
att inte tiden står stilla inom HSB Malmö, utan att det verkligen händer något.  
 



Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Styrelsen ska snarast efter varje årsstämma (inom 3 veckor) ta fram en tydlig 
målbeskrivning, där det framgår hur styrelsen kommer att arbeta, inte bara med 
inom vilka övergripande områden som styrelsen vill koncentrera sig på, utan 
främst med rena konkreta exempel som alla begriper, samt med tidpunkter.  
 
Ribban ska sättas högt, med allt som styrelsen som allra minst vill genomföra 
mem även information om sådant som man hoppas hinna med under 
verksamhetsåret, så att styrelsen inte medvetet bara tar fram en målbeskrivning 
som alla vet är enkel att genomföra och uppnå utan att behöva anstränga sig 
nämnvärt.  
 
Detta ska göras av styrelsen redan från och med direkt efter årsstämman 2008.  
 
Denna information läggs bl.a. ut på HSB Malmös webbplats, utan spärrar för att 
kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn, den 
ska ligga kvar år efter år, samt uppdateras årligen efter årsstämmans val!  
 

2.  I god tid före varje årsstämma så ska styrelsen redogöra för vilka mål som 
uppnåtts och exakt hur, på ett mycket konkret och tydligt sätt så att det framgår 
exakt vad styrelsen lyckats med och allt som styrelsen inte lyckats med, 
tillsammans med förklaring till varför styrelsen inte lyckades med dessa delmål. 
 

3.  Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #86. 

1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs

Bakgrund: 
 
Att sitta i en styrelse är inte alltid så lätt, och ofta är det inte heller ett tacksamt arbete man 
utför i en styrelse. Men det är ytterst viktigt att det finns en öppen och väl fungerande styrelse 
om föreningen ska kunna utvecklas och förbättras.  
 
Med anledning av det missnöje som medlemmarna visat mot den ena styrelsen efter den andra i 
HSB Malmö, så är det väl ganska uppenbart att det finns en stark önskan om en bättre kvalitet 
på styrelsearbetet. Det torde vara helt uppenbart att det nu måste till mer eller mindre drastiska 
åtgärder innan det är för sent.  
 
HSB Malmös styrelses ledamöter får ett hutlöst högt arvode som helt uppenbart inte står i 
paritet med det uppdrag de har, men inte heller jämfört med någon annan HSB-förening i 
Sverige (inte ens den betydligt större föreningen, HSB Stockholm). Då har självfallet 
medlemmarna också rätt att ställa motkrav på att styrelsen ska prestera något av värde. 
HSB Malmös styrelse måste visa på handlingskraft och inte gång på gång skada HSB Malmös 
anseende, såväl som medlemmarna inom HSB Malmö.  
 
Som jag ser det finns det bara ett sätt;  
1/3 av styrelsen för HSB Malmö ska bestå av avlönade styrelseproffs.  
 
Vad säger stadgar för HSB Malmö om vilka som kan ingå i styrelsen? 
I HSB Malmös stadgar finns det inget regelverk för vem som kan väljas för att ingå i styrelsen.  
 
Vem kan väljas till en styrelse i en ekonomisk förening? 
I föreningslagen (6 kap. - Föreningens ledning - 1§) står det bara att styrelsen väljs av 
föreningsstämman (om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera styrelseledamöter ska 
utses på annat sätt).  
 
Går det inte att finna styrelseproffs inom HSB Malmö så får man söka på annat håll.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Minst 2 ledamöter och max 1/3 av ledamöterna i styrelsen för HSB Malmö ska 
bestå av styrelseproffs.  
 
Styrelsen, alternativt ett av stämman för detta tillsatt utskott, tar fram förslag 
på dessa till en nära förekommande extrastämma, då dessa tillsätts av stämman. 
 

2.  Det skrivs snarast (inom 6 månader) in i stadgar för HSB Malmö att avlönade 
styrelseproffs, utan att de behöver vara medlemmar i HSB Malmö, kan väljas in 
till styrelsen av stämman, samt att dessa kan utgöra max 1/3 av ledamöterna 
(men minst 2 ledamöter som styrelseproffs).
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MOTION #87. 

Motion kopplad till tidigare punkt i dagordningen behandlas där

Bakgrund: 
Som man kan konstatera av mina motioner, t.ex. motionerna om arvode och ersättningar, så 
finns det en stor, stor, stor brist i systemet.  
 
Styrelsen kan stoppa motioner från att beslutas av stämman 
Motioner som är kopplade till punkter som ingår i den av styrelsen fastställda dagordningen 
behandlas med dagens rutiner först efter att beslut tagits i frågan.  
 
Därmed faller den motion per automatik som motionären lagt ner arbete på att sätta ihop, och 
tar samtidigt bort intresset för att skriva motioner.  
 
Som alla naturligtvis begriper så är detta helt orimligt och har absolut ingenting med 
demokratiska värderingar att göra eftersom man tar bort möjligheten att motionera om vissa 
saker, bara för att de behandlats tidigare i dagordningen. 
 
Man tycker att en kompetent styrelse självmant borde se till så att motioner inte faller bara för 
att styrelsen inte lagt in medlemmens förslag på den plats i dagordningen där den måste 
behandlas för att beslut ska kunna tas, men det lär nog aldrig ha inträffat att en styrelse 
placerat in en dylik motion rätt. Inte heller HSB Malmös styrelse ser till att motioner kopplade till 
annan punkt tidigare i dagordningen behandlas på ett korrekt sätt, vilket bl.a. var exakt vad som 
hände på föregående årsstämma, 2007, för HSB Malmö.  
 
Regelverk bevisligen helt nödvändigt 
Det är alltså helt uppenbart att stadgarna måste kompletteras med riktlinjer för detta så att 
styrelsen tvingas att följa grundläggande demokratiska värderingar.  
 
Hur kommer styrelsen att agera? 
Jag vet att det inte är i styrelsens intresse att mitt tidigare förslag om styrelsens arvode 
behandlas i samband med punkten för detta i dagordningen, men jag hoppas att styrelsen ändå 
inte lägger ner tid och kraft på att försöka tala emot denna motion på något enda sätt.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Följande formulering förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar; 
"Om yrkandet i en motion är direkt kopplat till en tidigare punkt i dagordningen 
så ska yrkandet med denna motion behandlas i samband med den aktuella 
punkten i dagordningen, innan beslut tagits för den aktuella punkten. 
Ett yrkande får alltså aldrig falla pga att den inte behandlats på rätt plats i 
dagordningen.  
 
Det är styrelsens ansvar att se till så att detta tydligt framgår av kallelse/
dagordning till stämman, och om styrelsen är osäker för något yrkande måste 
styrelsen kontakta motionären för att reda ut frågan om placering."  
 

2.  Denna hantering ska ske även på stämman 2008 där denna motion behandlas. 
Om styrelsen inte följt dessa självklara instruktioner så måste stämman under 
punkten för fastställande av dagordning (där jag som icke fullmäktigeledamot 
tyvärr inte har yttranderätt som det fungerar idag) se till att så sker.  
 
Dvs bl.a. så ska motionen; 

1.  "Arvoden och ersättningar ej i basbelopp" behandlas innan punkterna för 
arvoden.

2.  "Omval av valberedning" behandlas före beslut av val av valberedning.
3.  "Halvering av valberedningens arvode" behandlas före beslut av 



valberedningens arvode.
4.  "Fastställande av arvode till valberedning" behandlas före beslut av 

valberedningens arvode.
5.  Etc.
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MOTION #88. 

Brf:ens rätt att avpollettera HSB-ledamot

Bakgrund: 
På det möte som jag och Brf Misteln hade med HSB Malmös styrelse samt Kent-Olof Stigh (HSB 
Riksförbunds ordförande) den 15 augusti 2007 så togs frågan upp om HSB Malmös plötsliga 
utbyte av HSB-ledamoten i Brf Misteln.  
 
HSB Malmös vd sa vid detta möte att varje brf-styrelse äger rätten att avpollettera sin HSB-
ledamot! Lars Danielsson sa också i detta sammanhang att om personkemin inte stämmer med 
den HSB-ledamot som utsetts av HSB så kommer denna HSB-ledamot att bytas ut.  
 
Detta är en självklarhet som det tvistades helt onödigt om under flera månader (i andra 
föreningar har det gått bra att styrelsen fått välja HSB-representant, dock inte i brf Misteln), 
men HSB Malmö gav nu klart och tydligt efter i denna fråga.  
 
Att det ska vara så här borde dessutom föras in i stadgarna för alla HSB regionföreningar i 
landet så att tid aldrig mer behöver ödslas på detta! 

En annan diskussion är om det överhuvudtaget ska finnas ett tvång att ha en HSB-representant i 
styrelserna (med tanke på jävsfrågor och annat), men det är en fråga som jag hoppas att någon 
annan än jag kan ta tag i.

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Rätten för en brf-styrelse att avpollettera en HSB-representant som utsetts av 
HSB Malmö förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar. 
Dvs om Brf-styrelsen inte är nöjd med HSB-representanten så har brf-styrelsen 
rätt att få denna HSB-representant utbytt.
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MOTION #89. (Jmfr fg motion) 

HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare

Bakgrund: 
Det är självfallet inte lämpligt att en tjänsteman på HSB ska sitta som ledamot i en brf som har 
annan förvaltare än HSB, med tanke på den jävsituation som då så tydligt uppstår i många olika 
frågor (alltså t.o.m. ännu mer än annars). Det måste därmed föras in i HSB Malmös stadgar.  
 
Detta borde vara en självklarhet för alla, men ändå så har bevisligen inte HSB Malmös styrelse 
haft denna inställning eftersom denna styrelse velat att Börje Nilsson på HSB Malmö skulle sitta i 
en Brf som inte har HSB som förvaltare.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmö har inte rätt att, och ska inte, utse en tjänsteman på HSB Malmö att 
sitta som HSB-representant i en brf där brf:en har förvaltningen hos annan än 
HSB. 
 

2.  Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #90. 

Definition av HSB-representantens roll i styrelsen

Bakgrund: 
Det finns idag ingen officiell arbetsbeskrivning för den HSB-representant som HSB tagit sig 
rätten att utse till varje Brf-styrelse.  
 
De problem som detta skapar torde vara uppenbara för alla!  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse, alternativt ett för detta kompetent utskott, får i uppdrag 
att snarast ta fram en komplett beskrivning över HSB-representantens 
arbetsuppgifter (i samarbete med ett urval av dagens HSB-representanter). 
 

2.  Alla medlemmar/styrelser ska här ges möjlighet att framföra sina synpunkter på 
vad denna arbetsbeskrivning ska innehålla innan den helt fastställts. 
 

3.  Detta ska vara färdigt senast den 24 augusti 2008, varefter resultatet redovisas 
och fastställs på en strax därefter kommande extrastämma. 
 

4.  Processen med detta arbete redovisas löpande på HSB Malmös webbplats, och 
det färdiga resultatet läggs sedan ut bl.a. där.
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MOTION #91. 

Information om vad som krävs för extrastämma

Bakgrund: 
Som det är idag så vet förmodligen inte så många hur det går till att kalla till en extrastämma i 
HSB Malmö (lika lite som i brf:arna), eller exakt vad som krävs för detta. All information om 
detta saknas överallt. Medvetet?  
 
Minst 10 %... av vad? 
Kravet är att minst 10 % av fullmäktigeledamöterna måste begära en extrastämma för att den 
ska komma till stånd. En information som är viktig i detta sammanhang är 10 procent av vad? 
Antalet fullmäktigeledamöter måste alltså alltid finnas tillgänglig (och förändras löpande 
allteftersom förändringar sker).  
 
Endast fullmäktigeledamöterna kan begära extrastämma 
Det är också så att det endast är fullmäktigeledamöterna som kan kräva en extrastämma. Detta 
förenklar inte det hela. Speciellt eftersom det inte finns så många som känner varandra i de 
olika föreningarna (ännu mindre än i en brf). Därmed blir det särskilt svårt att samla ihop 
tillräckligt många.  
 
Detta odemokratiska tillvägagångssätt (där alltså förutsättningarna skapar den odemokratiska 
situationen) är naturligtvis också förklaringen till att fullmäktigeledamöterna förmodligen ytterst 
sällan begärt en extrastämma (i någon region i Sverige).  
 
Jag hoppas att styrelsen här inte svarar på gängse flummigt sätt om den parlamentariska 
ordningen, etc. Styrelsens konkreta åsikter i denna fråga önskas i stället.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska informera bl.a. på HSB Malmös webbplats om exakt 
vilka förutsättningar som gäller i varje stund för att en extrastämma ska kunna 
begäras av fullmäktigeledamöterna, och hur tillvägagångssättet är. Dvs antalet 
fullmäktigeledamöter ska redovisas för alla medlemmar. 
 

2.  Denna information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska 
vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år! 
 

3.  Detta regelverk läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #92. (hör ihop med fg motion) 

Bättre system för att kunna begära en extrastämma 
Kontaktvägar till alla kontaktpersoner i alla brf:ar för HSB Malmö

Bakgrund: 
Med dagens system är det nästintill omöjligt att få till en extrastämma för HSB Malmö. 
Det finns alltför lite engagemang bland fullmäktigeledamöterna och ingen sammanhållning som 
gör att tillräckligt många i princip kan slå sig ihop för att få till stånd en extrastämma.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Genom en utredning (lämpligen tillsätts ett utskott) för detta tas bättre 
möjligheter fram för fullmäktigeledamöterna att begära en extrastämma. 



Resultatet redovisas för samtliga medlemmar, bl.a. på HSB Malmös webbplats. 
 

2.  Ett förslag som det i detta sammanhang redan kan tas beslut om är; 
Det ska alltid finns en aktuell/uppdaterad lista på HSB Malmös webbplats med 
kontaktvägar (e-post, telefon, adress) till alla kontaktpersoner i alla brf:ar för 
HSB Malmö!
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MOTION #93. 

Minst en extrastämma (till hösten)

Bakgrund: 
Av någon anledning så står det inget i dagens stadgar om den extrastämma som normalt hålls 
varje höst (med undantag för år 2007, pga att jag då lämnade in motioner). 
Jag vill att det förs in i stadgarna att HSB Malmös styrelse alltid till hösten ska hålla minst en 
extrastämma.  
 
Detta krav finns redan idag i koden för föreningsstyrning, men hur ställer sig HSB Malmös 
styrelse till detta?  
 
HSB Malmös styrelse ställde in den traditionella höststämman när de fick några känsliga 
motioner av mig. Detta visar vikten av att det skrivs in i stadgarna, så att HSB Malmös styrelse 
inte kan ställa in denna viktiga extrastämma.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det ska årligen ska hållas minst en extrastämma till hösten/vintern. 
 

2.  Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #94. 

Fri placering på stämmor - en demokratifråga !

Bakgrund: 
På HSB Malmös stämmor så tvingas de som inte är ledamöter att sitta på speciell plats (längst 
bak). Om de vill sitta med ledamot i någon speciell förening (t.ex. sin egen) så låter det sig inte 
göras. 
 
Jag förstår delvis tanken bakom en separat placering av icke fullmäktigeledamöter, men då får 
man helt enkelt fundera ut en annan lösning (vilket torde vara lätt).  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  De som inte är fullmäktigeledamöter ska inte tvingas sitta på speciella platser på 
HSB Malmös fullmäktigesammanträden. Det ska vara fri placering.

Medlem # 89093 - 2008-01-26 



MOTION #95. 

HSB:s tal på stämman läggs ut på webben 
Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video

Bakgrund: 
Som vi kunnat notera från årsstämman 2007 så tycks det ha varit väldigt många skillnader 
mellan protokoll och vad som egentligen sades och beslutades på årsstämman. Det krävs alltså 
en eller flera olika lösningar på protokoll som inte överensstämmer med verkligheten!  
 
Om HSB inte instämmer i mina förslag här så måste detta stå i strid med ETHOS och HSB:s nya 
kod för föreningsstyrning med öppenhet och insyn!  
 
Not. 
F.d. VD Lars Danielsson skrev; 
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att 
medlemmarna ska få relevant information".  
 
Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen; 
"Demokratisk medlemskontroll". 
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller 
medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmö ska omedelbart efter varje årsstämma och extrastämma lägga ut den 
information på nätet som inte är direkt kopplad till respektive punkt i 
dagordningen, t.ex. inledningstal.  
Alla förberedda tal som hålls av HSB Malmö (inkl styrelse) och övriga inbjudna 
ska läggas ut, i textform, i sin helhet, och i oredigerad form. 
Detta inkluderar vad HSB Malmö säger under punkterna; 
- Styrelsens årsredovisning  
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
- Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning i koncernen 
- Beslut i anledning av föreningens vinst enligt fastställd balansräkning 
Dvs alla i förväg nedskrivna tal och yttringar från HSB Malmö och övriga. 

2.  Alternativ 1 
Stämmor läggs ut i ljudform, dvs hela stämman spelas in, och sedan läggs 
inspelningen ut på HSB Malmös webbplats direkt efter stämman, eller 
 
Alternativ 2 
Stämmor läggs ut på HSB Malmös webbplats som streamad video (webb-TV, på 
samma sätt som att man kan se och höra det som sägs i t.ex. riksdagen) med 
ljud, direkt efter stämman, åtkomlig för alla. 

3.  För den skriftliga informationen hörande till stämmorna gäller att den ska läggas 
ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt 
att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år! 
 
För multimediavarianterna gäller att informationen ska ligga kvar under minst 
tre års tid.
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MOTION #96. 

Senaste 10 årens årsredovisningar för HSB Malmö läggs ut

Bakgrund: 
Det är förmodligen inte särskilt många som läser HSB:s årsredovisningar. De som gör detta är 
garanterat väldigt lätträknade. Dock är det så att den innehåller mycket viktig information. För 
de få som är i alla fall lite engagerade i HSB Malmö så måste det finnas möjlighet att kunna 
backa tillbaka i årsredovisningarna på ett enkelt sätt.  
 
Inte minst viktigt blir detta med tanke på att det är lite si och så med årsredovisningarna som 
HSB framställer. Nästan varje gång man anmärker något fel i redovisningen så förklaras detta 
med att det bara är något "fel i periodiseringen". Genom att man kan backa tillbaka i 
årsredovisningarna så går det lite lättare att kontrollera sanningshalten i dessa konstanta svar 
som HSB Malmö ger på frågor om årsredovisningar.  
 
HSB Malmö bör alltså här föregå med gott exempel för brf:arna.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  De 10 senaste årens (som allra minst, gärna 20 år bakåt) årsredovisningar för 
HSB Malmö ska alltid finnas tillgängligt för alla på HSB Malmös webbplats.
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MOTION #97. 

Redovisning av projekt- och arbetsgrupper samt utskott

Bakgrund: 
Varje gång det tillsätts en utredning, projektgrupp, råd eller dylikt så kan man bara konstatera 
att informationen om dessa som regel är noll. Ingen löpande information ges, och man vet inte 
om utredningen/projektet är nedlagt eller vad som händer. Inte mer än om man, som jag, 
arbetar hårt för att få HSB till att lägga ut information till medlemmarna så sker detta (i bästa 
fall).  
 
Ofta undrar man vad som hände med en utredning när det aldrig presenteras något resultat.  
 
Det är naturligtvis helt orimligt att locket läggs på för var och varannan utredning som görs.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska öppet och löpande redovisa bl.a. på HSB Malmös 
webbplats samtliga utskott, projektgrupper, arbetsgrupper och liknande som är 
aktiva, och som har avslutats (med historik på minst 5 år). 
 

2.  Här redovisas vilka som ingår i gruppen, hur urvalet skett av deltagarna, hur 
arbetet fortlöper, vad målet är, vad resultatet blev, startdatum, planerat 
slutdatum, och allt av intresse. 
 

3.  Att det ska fungera så här läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös 
stadgar. 
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Motioner till HSB Malmö

Motion #00. 

Inledning

98.  Utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll
99.  Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö 

 
100.  Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen
101.  Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn? 

 
102.  Förklaring av HSB Malmös mycket märkliga uttalanden 

 
103.  Öppen saklig och regelbunden information till medlemmarna
104.  Styrelsens och VD:s information i HSB Malmös årsredovisning 

 
105.  Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut? 

 
106.  Vad gör HSB Malmö för att locka medlemmar till HSB Malmös stämmor? 

Rösträtt och röstningsmetoder 
107.  Mentometerknappar vid röstning 

 
108.  Hur engagerar HSB Malmö medlemmarna? - Åtgärdspaket för ökat engagemang 

 
109.  Saknade seminarier
110.  Mera gratiskurser
111.  Gratis medlemskommunikation 

 
112.  Inga förskottsbetalningar av arvoden + 

Specifikation av arvoden & inga periodiseringsfel 
 

113.  Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras 
 

114.  Max tre år som styrelseordförande 
 

115.  Öppna informationsmöten 
 

116.  Komplett röstlängd för årsstämman 2007 offentliggörs 
 

117.  Gå ur HSB Riksförbund

I mina motioner har jag ett antal mycket viktiga frågor till HSB Malmös styrelse. 
Jag hoppas att HSB Malmös styrelse verkligen anstränger sig för att besvara samtliga 
av dessa frågor på ett så bra sätt som möjligt, i styrelsens svar på respektive motion. 
Det är mycket viktiga frågor, och de är inte minst viktiga för att 
fullmäktigeledamöterna ska kunna ta rätt beslut. 
 



MOTION #98. 

Utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll

Ett av de bästa stegen mot öppenhet inom HSB Malmö skulle vara att medlemmar får ta del av 
styrelseprotokollen (exkl. det som rör enskilda personer & känslig info för upphandlingar).  
 
Konkreta frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i styrelsens svar till denna motion); 

a.  Om jag vill ha utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll i det som rör mig, hur ställer sig 
styrelsen till detta? Finns det några hinder för detta, i så fall rent konkret vilka?  
 

b.  Det är ju en rekommendation som HSB till och med ger styrelserna i brf:ar att ge ut det 
som skrivits i styrelseprotokoll om den som begär ut uppgifter, så då borde väl även HSB 
Malmös styrelse kunna följa HSB:s egna riktlinjer, eller hur?  
 

c.  Speciellt viktigt med tanke på ETHOS och HSB:s nya kod för föreningsstyrning, med 
öppenhet och insyn, som jag hoppas att HSB Malmö har för avsikt att följa, eller? 
 

d.  I vilka konkreta fall kan HSB Malmös styrelse tänka sig att det inte går att lämna ut 
utdrag till en enskild medlem i frågor som berör den enskilde medlemmen?

T.o.m. SÄPO öppnar upp sig där den nye SÄPO-chefen Anders Danielsson vill ha ett 
insynsråd (där parlamentariker ingår, t.ex. journalister) som ska kunna se allt vad som 
händer inom SÄPO, och som kan begära ut fullständiga uppgifter i varje enskilt ärende 
som de vill undersöka närmare.  
 
HSB försöker i stället hemlighålla precis allting. Det finns inget som HSB Malmö lämnat ut med 
mindre än att man kunnat vifta med stadgar och lagar. Exempelvis årsstämmoprotokollet där 
jag m.fl. fick lägga ner en massa tid och energi på att försöka få ut detta protokoll, medan HSB 
Malmö i sin tur valde att lägga en mängd tid och energi på att göra allt för att försöka stoppa oss 
från att ta del av dessa handlingar, precis som om de var säkerhetsklassade.  
 
Varför ska HSB vara hemligare än SÄPO? 
 
Se HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen; "Demokratisk medlemskontroll". 
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller 
medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Medlem som vill ha utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll i ärenden som 
berör denne ska få detta utan fördröjning. 
 

2.  Om HSB Malmös styrelse av någon anledning ändå nekar detta så ska den som 
begär utdraget omedelbart få en skriftlig och konkret förklaring till detta, med 
direkt referens till skriftliga och offentliga lagar eller skriftliga dokumenterade 
riktlinjer inom HSB, om sådana finns. 
 

3.  Detta läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar tillsammans med 
för vilka eventuella undantagsfall som finns då en medlem inte kan få ett utdrag 
från HSB Malmös styrelseprotokoll.
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MOTION #99. (se även fg motion) 

Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö

Bakgrund: 
HSB Malmö har under ett antal år bistått styrelsen i min förening med det ena skälet efter det 
andra till varför styrelseprotokoll inte kan lämnas ut. HSB Malmö verkar inte ha förstått att jag 
kan lagen i detalj om vad som gäller för detta. Eller så bryr sig HSB Malmö helt enkelt inte om 
detta. Målet har inte varit att lura mig (vilket aldrig skulle gå), utan HSB Malmös mål har bara 
varit att försöka vilseleda medlemmarna i min brf om vad som egentligen gäller. 
Allt detta finns i detalj dokumenterat på min webbplats med min styrelses svar och HSB Malmös 
svar (med utdrag från protokoll och allt), där alla kan se att direkta osanningar har presenterats 
från HSB Malmö, som sedan år efter år mjuknat lite varje gång. Men tyvärr har styrelsen i min 
förening fortfarande (med stöd av HSB Malmö) lyckats få medlemmarna att tro att det inte är 
bra om protokollen blir offentliga så att medlemmarna kan se hur arbetet går till i styrelsen. 
 
Se webbsidan http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm, punkt 17-30, för vad som 
egentligen gäller avseende offentliga styrelseprotokoll ! Jag hoppas att så många som möjligt av 
fullmäktigeledamöterna läser den information jag lagt ut på nämnda webbsida, eftersom jag valt 
att inte kopiera in denna omfattande text om protokoll i motionen här. 

Sanningen är att det finns inga som helst hinder mot att offentliggöra styrelseprotokoll ! Sanningen 
är också att det inte finns några nackdelar, enbart fördelar!

Idag (efter tre års hård bearbetning av HSB Malmö i denna fråga av mig) förnekar inte ens HSB 
Malmö detta.  
 
I HSB Malmö Nytt 2007 #2 kan man läsa följande. 
I HSB Brf Fosietorp, Malmö, så har styrelsen en blankett där man spaltar upp styrelseprotokollet 
så att det snabbt går att i bearbetad form informera om vad som behandlats på styrelsemöten 
och vilka beslut som tagits.  
 
Brf Fosietorp är bara ett exempel på brf:ar med öppna styrelseprotokoll. Vad är det som säger 
att HSB Malmös styrelse inte kan göra något liknande?  
 
Det skulle skapa en avsevärt ökad säkerhet för HSB Malmös medlemmar. Inte förrän 
den dag (det är förhoppningsvis inte frågan om "om", bara om "när") det finns en 
öppen och ärlig styrelse inom HSB Malmö som lägger ut sina styrelseprotokoll så kan 
medlemmarna tro på att det finns någon öppenhet inom HSB Malmö. Det pratas mycket 
om öppenhet inom HSB Malmö men vi har aldrig fått se några konkreta exempel på visad 
öppenhet. Tvärtom! 
 
Vad tycker HSB Malmös styrelse om öppna styrelseprotokoll? 
Risken är naturligtvis stor att HSB Malmös styrelse kommer att göra allt som står i dess makt för 
att påverka fullmäktigeledamöterna att inte ta detta beslut, men det är stämman som 
bestämmer, och då är det bara att hoppas att dessa fullmäktigeledamöter ser till medlemmarnas 
och föreningens bästa och bestämmer att protokollen ska vara offentliga, enligt mitt yrkande 
nedan. 

●     Om det skulle vara så att HSB Malmös styrelse väljer att bara försöka hitta nackdelar, i 
stället för att se fördelarna, så hoppas jag dels att HSB Malmös styrelse noga redogör för 
detta och sina bakomliggande skäl, och dels att argumenten inte blir så rent ut sagt 
korkade som HSB Malmö tidigare gett i svaren på mina motioner om öppna 
styrelseprotokoll.

http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm#17-30


Den 19 januari 2008 kunde vi läsa bl.a följande utdrag i SDS under rubriken 
"Utlandsenheten har räddat 43,5 miljoner åt staten"; 
Skatteverkets utlandsenhet är övertygade: "Gemensamt för affärerna var att HSB var den ena 
affärsparten, att Johnny Örbäck, vd i HSB, och Hans Lindquist, ek.chef i HSB, agerade för HSB:s 
räkning, att mäklaren var Mats Carlsson från Berndtsson & Berggren AB i Helsingborg samt att 
det var samma personer som representerade de olika bolagen i Luxemburg som agerade 
mottagare till pengarna", skriver enheten i sin utredning och fortsätter "den knapphändiga 
och delvis felaktiga informationen i styrelseprotokollen i HSB tyder på att styrelsen 
inte varit medveten om undandragandet. 
 
Med en viss insyn i protokollen så kommer protokollen inte lika enkelt att kunna förvanskas eller 
göras "knapphändig"!  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelseprotokoll offentliggörs (så som gjorts i Brf Fosietorp och 
åtskilliga andra föreningar), med omedelbar verkan, för alla HSB Malmös 
medlemmar. Styrelseprotokollen läggs ut på HSB Malmös webbplats (efter att 
känslig affärsinformation och information om enskilda medlemmar blankats ut). 
 

2.  Det skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att 
styrelseprotokollen ska vara öppna (med undantag för information om enskilda 
medlemmar och känslig information för avtal/upphandlingar o. dyl.).
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MOTION #100. 

Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen

I HSBs kod för föreningsstyrning står följande; 
5:E PRINCIPEN 
"... alla medlemmar ska veta att de har en rättighet att utöva inflytande. HSB har en skyldighet 
att upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen, dvs den 2:a principen. 
HSBs målsättning är att alla medlemmar ska känna till hur de går tillväga för att utöva inflytande 
och ha kunskap om de formella vägar som finns dvs stämmor, motioner, val av valberedning och 
val av styrelse.  
 
HSB jobbar kontinuerligt med att utveckla formen för utbildning, praktik och information till 
medlemmarna.".  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas skriftligt från styrelsen i svaret på denna motion); 

a.  Exakt vad har HSB Malmös styrelse gjort för att följa koden och upplysa 
medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen (utöver att några 
medlemmar lyckats tvinga HSB Malmös styrelse att informera i media om enskild 
medlems motionsrätt, även om motionen tyvärr inte följdes fullt ut av styrelsen)?  
 

b.  Vad kommer HSB Malmös styrelse att göra rent konkret för att på ett avsevärt 
bättre sätt upplysa alla medlemmar om den demokratiska medlemskontrollen?  
 
Detta måste styrelsen rimligtvis ha tagit fram en plan för sedan lång tid tillbaka.

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska med omedelbar verkan börja följa HSB:s kod för 
föreningsstyrning i detta avseende (se punkt 4 nedan). 
 

2.  HSB Malmös styrelse ska med omedelbar verkan börja att aktivt och intensivt 
upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen. Detaljerad 
information om detta ska bl.a. läggas ut på HSB Malmös webbplats. 
 

3.  Denna information läggs ut med omedelbar verkan på HSB Malmös webbplats, 
utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att 
hitta i menyn, den ska ligga kvar år efter år, samt hållas regelbundet uppdaterad! 
 

4.  Följande skrivs in i HSB Malmös stadgar; 
"HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta för att alla medlemmar ska veta att de har 
en rättighet/skyldighet att utöva inflytande. HSB Malmö har en skyldighet att 
upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen, dvs den 2:a 
principen i HSB:s kod för föreningsstyrning. HSB Malmös målsättning är att alla 
medlemmar ska känna till hur de går tillväga för att utöva inflytande och ha 
kunskap om de formella vägar som finns. Dvs bl.a. stämmor, motioner, val av 
valberedning, val av fullmäktigeledamöter och val av styrelse samt deltagande 
på och motioner till HSB Malmös årsstämmor."  
 
"HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta med att utveckla formen för utbildning, 
praktik och information till medlemmarna."
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MOTION #101. 

Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?

Bakgrund: 
 
I HSBs kod för föreningsstyrning står det följande; 
5 
"Information om föreningsstyrning 
HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars 
möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund."  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna 
motion); 

1.  Hur arbetar HSB Malmös styrelse med denna fråga om inflytande och insyn i; 
a. bostadsrättsföreningen? 
b. HSB Malmö? 
c. HSB Riksförbund? 
(Utan att nämna ordet "parlamentariska" i svaren på dessa frågor.)  
 

2.  Vad är resultatet så här långt, dvs vad har rent konkret uppnåtts? 
 

3.  Tycker HSB Malmös styrelse att de 42.000 medlemmarna i HSB Malmö har 
inflytande och insyn i HSB Riksförbund (utan att styrelsen här använder sig av i 
sammanhanget intetsägande ord som "parlamentariska", "demokratiska" och dylikt), och 
i så fall på vilket sätt, rent konkret? 
 
Om ombuden till HSB Riksförbund nämns i detta svar så måste styrelsen berätta på vilket 
sätt ombuden gör att någon utöver dessa ombud till viss del har inflytande och insyn i 
HSB Riksförbund.

I HSB:s kod för föreningsstyrning står vidare; 
5.2.1 
"Information på hemsida 
Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor, där 
aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas 
tillsammans med övrig information som krävs enligt koden för föreningsstyrning."  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna 
motion); 

4.  Då uppstår osökt frågan när HSB Malmö avser att följa HSBs kod för föreningsstyrning i 
detta avseende? 
 

5.  Det finns väl inget som hindrat att detta genomförts för länge sedan?

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmö ska med omedelbar verkan (lämpligen före årsstämman 2008) börja 
följa HSB:s kod för föreningsstyrning enligt ovanstående paragrafer (§5 och 
5.2.1). 
 

2.  HSB Malmös styrelse ska löpande redovisa denna process på HSB Malmös 
webbplats där HSB Malmös styrelse ska hämta in synpunkter från medlemmarna 
och lyssna på de synpunkter som framförs. 



 
3.  § 5 och 5.2.1 samt ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i 

HSB Malmös stadgar.
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MOTION #102. 

Förklaring av HSB Malmös mycket märkliga uttalanden

Bakgrund: 
Nedanstående citat kommer från HSB Malmös dåvarande ledning (Lars Danielsson/Alf 
Gustavsson) på det informationsmöte som - pga av att styrelsen inte ville besvara mina 
motioner - ersatte den planerade extrastämman för HSB Malmö, den 11/10 2007.  
 
Även om ingen av dessa två personer är kvar i HSB Malmö idag så är det uttalanden som hela 
styrelsen uppenbarligen stått bakom, så det är därför av största vikt att styrelsen redogör för 
hur styrelsen egentligen tänkt med dessa uttalanden. 

1.  "Det mesta som vi gör är bra, inte allt. 
Vår vision är noll fel i allt vi gör. 
Visionen får inte göra att vi inte satsar framåt."  
 
Noll fel? 
Många kanske anser att det är ett ganska stort steg till detta från "noll rätt"? 
Annars är det en bra vision (om än helt odokumenterad, tyvärr), men det borde vara en 
vision som är i alla fall lite mer än en vision?  
 

2.  "Vi måste satsa framåt och inte hindras av rädsla för att det ska bli fel eller 
utsättas för omotiverad granskning eller kritik."  
 
Omotiverad granskning? Som vilken granskning då? 
T.ex. det jag avslöjar om HSB på min webbplats? Är den omotiverad? 
Kan granskning någonsin vara omotiverad? Varför? 
Vad är det för "omotiverad" kritik som stackars lilla försvarslösa HSB Malmö utsatts för? 
Jag förstår att HSB Malmö vill ha fria händer att kunna göra precis vad de vill och begå 
vilka fel de vill utan att någon reagerar, men kanske världen inte ser ut så idag?  
 

3.  "Det är var och ens rättighet att ha en uppfattning och var och ens rättighet att 
föra fram den. 
Vi uppskattar engagemang men har inte mycket till övers för omotiverad kritik."  
 
Omotiverad kritik? Som vad? 
Så om kritik framförs från en medlem så kan denna medlem inte samtidigt vara 
engagerad? 
Har HSB Malmö, enligt styrelsen, någonsin fått motiverad kritik? I så fall för vad? 
 

4.  "Så länge vi tycker det är rätt så måste vi stå för våra beslut även mot våra 
kritiker."  
 
Så länge HSB Malmö tycker det är rätt? 
Ja, så länge HSB tycker allt är rätt så ska ingen som helst hänsyn tas till vad 
medlemmarna tycker! Eller hur? 
 

5.  "HSB Malmö ska vara en öppen och transparent organisation med optimal insyn i 
verksamheten för medlemmarna."  
 
Öppen? Transparent? Optimal insyn? Och vad menas med detta rent konkret? 
 

6.  "Men ingen har rätt att utifrån egna marginella uppfattningar uppträda så att 
organisationens handlingskraft bakbinds och att kraft och resurser dräneras. 
Inte arbeta med frågor som tillhör historien."  
 
Ingen har rätt att...? 



Nej, varför ska medlemmarna ha några rättigheter? Det är väl helt onödigt? 
"Marginella uppfattningar"? Enligt vems tolkning då? "Historien"? 
 

7.  "HSB:s resurser ska satsas på framtida projekt och inte satsas på negativa 
processer som inte leder till annat än dålig stämning och gnissel i 
organisationen."  
 
"Negativa processer"? Som vad? Som synpunkter från medlemmarna? 
 

8.  "Om vi inte blir uppskattad av alla blir vi nervösa och tror att en enskild kritisk 
röst är ett uttryck för vad alla medlemmar tycker. Så är det naturligtvis inte."  
 
Enskild kritisk röst? 
Jo, det är verkligen inte många inom HSB Malmös organisation som vågar uttala sig eller 
som vågar framföra kritik (vilket i och för sig kanske inte är så märkligt när vi kan 
konstatera hur HSB Malmö lägger ner så mycket kraft på att trycka ner de få som har 
åsikter), men är inte "en enskild" röst att ta i lite? 
 

9.  "Vi skall ha fokus på framtiden och inte fastna i byråkratiska processer."  
 
Vad HSB Malmö tydligt säger här (igen) är att medlemmarna ska aldrig ifrågasätta något 
som HSB Malmö gör. Inga fel eller misstag ska kunna klandras på något sätt, och alla ska 
bara vara zombier som planlöst irrar runt utan egen hjärna och egen vilja.

HSB Malmö måste börja stå för vad de säger! 
Det är av ytterst stor betydelse för framtiden att HSB Malmös styrelse svarar på samtliga 
ovanstående ställda frågor och förklarar vad som menas med detta, så att medlemmarna vet 
vilken inställning dagens styrelse har.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmö ska skriftligt svara på samtliga av ovanstående frågor och närmare 
förklara var och en av ovanstående uttalanden (alltså separat, och inte generellt 
för alla kommentarer från HSB Malmö) för alla medlemmar (utöver i svaret på 
denna motion), tillsammans med svaren på även nedanstående fyra frågor; 
 

a.  Varför uttalar sig HSB Malmö så här? 
 

b.  Vad är det HSB Malmö syftar på? 
 

c.  Vad är det HSB Malmö egentligen vill uppnå med dessa uttalanden? 
 

d.  Är målet att tysta all kritik och se till så att alla rättar in sig i ledet och att 
alla ska hjälpa HSB Malmö att trycka ner alla som har åsikter?

 
 

2.  HSB Malmös styrelse ska svara på om styrelsen anser att det är bra för 
organisationen att uttalanden som de ovan görs av ledningen. 
Är det ett synsätt som lämpar sig för en styrelse?

3.  Dylika uttalanden, enligt exemplen ovan, ska aldrig göras av HSB Malmös 
styrelse.
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MOTION #103. 

Öppen, saklig och regelbunden information till medlemmarna

Bakgrund: 
 
I HSB:s kod för föreningsstyrning står följande; 
3.1.1 
Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att 

●     se till så att föreningens externa informationsutgivning präglas av öppenhet och saklighet 
samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till

Ingen har brytt sig om att definiera om externt avser externt utanför till medlemmarna eller 
externt till media och alla, men med tanke på att informationen är lika dålig vilket som, så spelar 
det kanske mindre roll.  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna 
motion); 

1.  Hur öppen och saklig anser HSB Malmös styrelse att HSB Malmös information är idag?  
 
På en skala från 1-10 (där 10 är så bra det är möjligt att uppnå), hur tycker styrelsen att 
öppenheten i informationen från HSB Malmö är?  
 
På vilken nivå på samma skala tror styrelsen att medlemmarna tycker att den ligger?  
 
Svaren på dessa frågor är exceptionellt viktiga, för om inte styrelsen uppfattar de problem 
som medlemmarna upplever så har vi ett stort och svårlöst problem som aldrig kommer 
att kunna lösas utan kraftfulla åtgärder och ingripande, där fullmäktigeledamöterna måste 
ställa upp för sina medlemmar!  
 

2.  Anser HSB Malmös styrelse att den information medlemmarna får är tillfredsställande som 
den sett ut fram till idag? 
Svar önskas utan att HSB Malmös styrelse skyller ifrån sig på någon annan, med tanke på 
att vi så ofta från HSB fått höra att det är brf-styrelsernas ansvar att informera. 
 

3.  Vad gör HSB Malmös styrelse för att förbättra informationen samt öppenheten och 
sakligheten i denna?  
 

4.  Vad har HSB Malmös styrelse åstadkommit så här långt i denna fråga? 
 

Bonusfråga till HSB Malmös styrelse; 

5.  Tycker styrelsen att den interna informationen fungerar tillfredsställande, med i åtanke att 
ingen tjänsteman på HSB Malmö var medveten om problemen inom styrelsen?  
 
Det finns kanske anledning att förbättra såväl intern som extern information?

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska på en speciell webbsida för detta, på HSB Malmös 
webbplats, löpande redogöra för hur HSB Malmö framöver kommer att förbättra 
föreningens information så att den präglas av öppenhet och saklighet, med hög 
relevans och regelbundenhet. 



 
2.  Denna information läggs ut med omedelbar verkan på HSB Malmös webbplats, 

utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att 
hitta i menyn, den ska ligga kvar år efter år, samt löpande hållas uppdaterad! 

3.  Följande läggs in i HSB Malmös stadgar; 
Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt 
att se till så att föreningens externa informationsutgivning till medlemmarna 
präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den 
riktar sig till. 
Styrelsen ska också lyssna av medlemmarna genom löpande aktiva åtgärder från 
styrelsen för att få input från medlemmarna, och styrelsen ska därefter ta 
hänsyn till medlemmarnas önskemål. 
Med regelbunden information från styrelsen ska styrelsen anstränga sig för att 
öka engagemanget bland medlemmarna.
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MOTION #104. 

Styrelsens och VD:s information i HSB Malmös årsredovisning

Bakgrund: 
I årsredovisningen kan medlemmarna finna ganska intressant information som inte presenterats 
någon annanstans. Problemet här är bara att det endast är en försvinnande liten del av 
medlemmarna som läser årsredovisningen. Viss information i årsredovisningen borde därför 
kopieras till andra distributionsformer för att komma fler till del.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  VD:s och styrelses texter i början av HSB Malmös årsredovisning (alltså inte 
själva siffrorna; årsredovisningen) läggs ut mer lättillgängligt och tydligt på HSB 
Malmös webbplats. 
 

2.  Denna information ska ligga kvar på HSB Malmös webbplats år efter år.
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MOTION #105. 

Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?

Bakgrund: 
Etiska riktlinjer är något som är väldigt viktigt att ha. Speciellt om man ska satsa på de "mjuka" 
frågorna och medlemmarnas bästa. Från vad medlemmarna känner till så saknar dock HSB 
Malmö etiska riktlinjer, och detta är naturligtvis inte bra.  
 
HSBs kod för föreningsstyrning; 
3.1.1 Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att 

●     se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för föreningens uppträdande

Fråga till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna 
motion); 

●     Exakt hur ser HSB Malmös (alltså inte HSB:s, utan specifikt HSB Malmös) etiska 
riktlinjer ut, och varför presenteras inte dessa på HSB Malmös webbplats för 
medlemmarna?

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska omedelbart börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning 
i detta avseende, dvs HSB Malmös styrelse ska ägna särskild omsorg åt att ta 
fram etiska riktlinjer för föreningens och, inte minst, styrelsens uppträdande. 
 

2.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att dessa riktlinjer snarast läggs ut på HSB 
Malmös webbplats 
 

3.  HSB Malmös styrelse informerar medlemmarna löpande om hur HSB Malmö 
arbetar med detta och vad man har uppnått.
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MOTION #106. 

Vad gör HSB Malmö för att locka medlemmar till HSB Malmös stämmor? 
Rösträtt och röstningsmetoder.

Bakgrund: 
I HSBs kod för föreningsstyrning står följande;  
1.3.4 
"Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma. Röstning ska 
genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det 
användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna 
metod för fullmäktige.  
 
Fullmäktige har ett ansvar att använda sin rösträtt. Varje fullmäktige har rätt att begära sluten 
votering. Frågan om röstning ska ske genom öppen eller sluten votering avgörs av stämman 
med enkel majoritet."  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna 
motion); 

1.  Hur har HSB Malmös styrelse för avsikt att uppfylla följande; 
"Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma"? 
 

2.  Vad är HSB Malmös styrelses åsikt om formuleringen; 
"Frågan om röstning ska ske genom öppen eller sluten votering avgörs av stämman med 
enkel majoritet"?

Odemokratiskt Riksförbund! 
Denna regel i fråga #2 ovan får aldrig någonsin genomföras!!!  
 
Den förening som skulle vara galen nog att införa en dylik regel har bevisligen tappat all 
koppling till kooperationens grundtankar och tar i princip helt avstånd från den demokratiska 
ordningen.  
 
Om HSB är rädd för att rösträkningar på något sätt ska komplicera stämmor så får HSB inte 
"lösa" detta genom inskränkningar i rösträtten. HSB måste göra tvärtom! HSB får i stället hitta 
metoder för att underlätta röstningar.  
 
Målet måste vara att man ska kunna rösta öppet/slutet om precis allt och i samtliga 
frågor på en och samma stämma.  
 
Stadgegruppens förslag (§21, "Röstning m m") 
Efter möte med stadgegruppen har jag informerats om att man med stadgegruppens förslag; 
"Omröstning vid fullmäktigesammanträde sker öppet om inte närvarande fullmäktig påkallar 
sluten omröstning", inte kommer att följa HSB Riksförbunds kod i detta fall, och det är 
glädjande.  
 
Problemet är att bara att stadgegruppen lagt in ett annat förslag i stadgarna som motsäger detta 
förslag från stadgegruppen. 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmö ska börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i följande avseende; 
"Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på 
stämma. Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. 
Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för 
rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod för fullmäktige."  



 
"Fullmäktige har ett ansvar att använda sin rösträtt"  
 
"Varje fullmäktige har rätt att begära sluten votering."  
 
"Om en enskild fullmäktige begär sluten votering ska detta genomföras."  
 

2.  Ovanstående skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

3.  HSB Malmö ska löpande arbeta för att förbättra och förenkla metoderna för 
röstning, utan att det tummas på demokratin.
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MOTION #107. 

Mentometerknappar vid röstning

Bakgrund: 
Den förmodligen mest effektiva metoden för att förenkla och förbättra röstning är att använda 
sig av mentometerknappar.  
 
Vad kan vara bättre än detta? 

1.  Därmed kan röstningar genomföras utan att man så direkt påverkas av hur andra röstar. 
 

2.  Räkningen av rösterna utförs inte av någon som kan vara partisk i frågan, dvs 
rösträkningen blir exakt och alla kan lita på resultatet. 
 

3.  Det blir möjligt att kontrollera att endast röstberättigade röstar (i motsats till idag). 
 

4.  Rösträkningarna kan genomföras på ett kick, dvs snabb och enkel röstning i varje fråga 
och mycket tid sparas, med alla de positiva effekter detta medför. 
 

5.  Det blir möjligt att registrera vem som röstat för vad. Som representanter för brf:arna ska 
fullmäktigeledamöterna rösta så som deras brf vill att det ska rösta. Detta har aldrig 
tidigare varit möjligt att kontrollera, men med ett mentometersystem öppnas dessa 
möjligheter.

Så här skriver Mentometer.nu; 
"Ett mentometersystem är ett kraftfullt hjälpmedel för att effektivisera kommunikationen mellan 
föredragshållare och åhörare. Genom interaktiva frågor och påstående i din presentation behåller 
du publikens uppmärksamhet och intresse samtidigt som du har möjlighet att samla in värdefull 
information. Ett mentometersystem passar lika bra för det lilla mötet som på den stora 
konferensen.  
 
Engagera deltagarna och involvera dem i presentationen 
Ta reda på fakta innan du börjar och bekräfta förståelse innan du avslutar  
Samla information om deltagarnas åsikter, kunskap, vanor 
Samla data för rapportering och analyser 
Segmentera data baserad på deltagarnas ålder, kön, utbildning, arbetsuppgifter etc."  
 
Ett startpaketinnehållande 32 st trådlösa RF knappsatser, en USB-mottagare samt mjukvara 
kostar 13.000 kr. HSB Malmö behöver naturligtvis fler än så, men det visar att priset faktiskt är 
överkomligt, för att få en enorm förbättring av stämmorna.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmö omedelbart köper in ett mentometersystem och i fortsättningen 
använder dessa på alla stämmor vid alla röstningar!  
 
Ett system där man kan se hur respektive fullmäktigeledamot röstat är viktigt.
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MOTION #108. 

Hur engagerar HSB Malmö medlemmarna? 
Åtgärdspaket för ökat engagemang

Bakgrund: 
År efter år så klagar många på att medlemmarna är oengagerade. Eller så skyller HSB Malmö 
ifrån sig på de oengagerade medlemmarna. Men det vidtages aldrig några åtgärder för att 
engagera medlemmarna mer i sitt boende, och väcka upp dem ur deras dvala. HSB tycks anse 
att detta ansvar alltid ligger på någon annan än dem själva.  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna 
motion); 

1.  När, om någonsin, kommer HSB Malmö att sluta prata om problemet med de försoffade 
medlemmarna och vidta konkreta åtgärder för att skapa engagerade medlemmar? 
 

2.  På vilka konkreta sätt kommer HSB Malmös styrelse se till att detta verkligen görs? 

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse får i uppdrag att snarast ta fram ett åtgärdspaket för att 
engagera medlemmarna mer i sin boendemiljö och HSB:s verksamhet. 
Detta ska vara klart senast tre månader efter HSB Malmös årsstämma och 
redovisas för samtliga medlemmar (bl.a. på HSB Malmös webbplats). 
 

2.  Det förs in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmö har ett ansvar för att löpande 
engagera medlemmarna på olika konkreta sätt.
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MOTION #109. 

Saknade seminarier

Bakgrund: 
Så här skriver HSB Malmö på sin webbplats:  
 
Seminarier  
 
Under studieåret 2007-2008 arrangerar HSB Malmö ett antal fristående seminarier som är 
informations- och diskussionsbaserade. Information om seminarierna förmedlas fortlöpande via 
nyhetsblad till samtliga förtroendevalda.  
 
Har du egna idéer till semniarier i aktuella ämnen så hör gärna av dig till Lena Nilsson, tfn: 040-
35 78 19 eller maila till: lena.nilsson@malmo.hsb.se  
 
Jag vet inte om jag exkluderats på något sätt, men jag har som förtroendevald inte sett röken 
av något seminarium. Inte ens något nyhetsblad.  
 
Fråga till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna 
motion); 

●     Vad hände med alla dessa utlovade informations- och diskussionsbaserade seminarier 
under 2007-2008?

HSB Malmö är som regel duktig på att arrangera konferenser och liknande, så det känns lite 
synd att inte utnyttja denna kompetens inom HSB Malmö lite bättre.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Gratis informations- och diskussionsbaserade seminarier ska arrangeras, minst 
ett seminarium per månad.  
 
Idéer till dessa seminarier finns inte minst i alla motioner jag skrivit! 
 

2.  Även "vanliga" medlemmar ska vara välkomna. 
 

3.  Dessa seminarier ska utannonseras i god tid bl.a. på startsidan på HSB Malmös 
webbplats, och skriftligen informeras om till alla förtroendevalda (med 
rekomendationer att sprida informationen i brf:en).

Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-26 

MOTION #110. 

Mera gratiskurser !

Bakgrund: 
Kompetenshöjande kurser och seminarier är onekligen ett av de bästa medlen som finns att 
tillgå för att öka engagemanget och därigenom uppnå viktiga förbättringar i organisationen.  
 
SBC har fler "gratiskurser" än vad HSB har.  
 
Exempel på avgiftsfria kurser från SBC: 
 
1. Du och din förening 

mailto:lena.nilsson@malmo.hsb.se


2. Bli en bättre ordförande 
3. Att läsa en årsredovisning  
4. "Fastigheten i fokus" 
Info 1. Vattenskador och bostadsrätt 
Info 2. Att bygga balkonger 
Info 3. Att sälja råvinden 
Info 4. Fastighetsägarens ansvar för olyckor i eller omkring fastigheten  
Info 5. Stambyte - hur går det till i praktiken? 
Info 6. Underhållsplan och flerårsbudget 
Info 7. Effektivare styrelsearbete  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Gratiskurser arrangeras mer frekvent av HSB Malmö. 
 

2.  Dessa ska vara tillgängliga även för "vanliga" men engagerade medlemmar.
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MOTION #111. 

Gratis medlemskommunikation

Bakgrund: 
Så här skriver HSB Malmö på sin webbplats:  
 
Nyhet! Medlemskommunikation  
 
Syfte 
Kursen hjälper styrelsen att förbättra kommunikationen med medlemmarna.  
 
Innehåll 
* Hur skapar vi bra kommunikation med våra medlemmar? 
* Hur får vi engagerade medlemmar? 
* Hur skapar vi nya former för boendeinflytande?  
 
Plats HSB MedlemsCenter, Föreningsgatan 15  
Kursledare Bengt Skånhamre, HSB Malmö samt extern gästföreläsare  
Kursmaterial  
Pris 1050 kr inkl. moms  
 
Startdatum  
2007-11-14 Kl 18-21  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Kurser i medlemskommunikation hålls regelbundet, görs mycket reklam för av 
HSB Malmö och ska vara gratis! 
 

2.  De ska vara öppna för alla medlemmar.
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MOTION #112. 

Inga förskottsbetalningar av arvoden + 
Specifikation av arvoden & inga periodiseringsfel

Bakgrund: 
I min förening så har under ett antal år för mycket i arvode betalats ut till styrelsen. 
Ingen medlem har reagerat på detta, bl.a. pga att det i praktiken är fullständigt omöjligt för 
medlemmarna att med dagens felaktiga system utifrån årsredovisningen se om rätt 
summor utbetalats.  
 
Externrevisorn som anlitas av HSB har heller aldrig reagerat på detta. 
Trots framställda otvetydiga bevis att det utbetalats för mycket i arvode till styrelsen i min egen 
brf så har ingen - varken brf-styrelsen eller HSB - velat undersöka saken närmare. 
När jag försöker utreda frågan så samarbetar styrelsen i min förening med HSB Malmö för att 
exakta uppgifter inte ska lämnas ut om gjorda utbetalningar till styrelsen.  
 
Standardsvaret från HSB när man hittar fel i årsredovisningen är att det är fel i 
"periodiseringen", sedan får medlemmarna inte mer information.  
Inte heller ett ord om hur det korrigeras i nästa årsredovisning, etc. (vilket naturligtvis gör att 
svaret då tyvärr inte kan tolkas på annat sätt än att det är en medveten osanning). 
Därmed kan brott aldrig bevisas, och HSB går alltid fri. 
Om detta är en brottslig handling av HSB Malmö kan jag inte säga, utan det får var och en 
fundera på. Jag kan bara redovisa fakta.  
 
Ett av många problem här är att arvoden ibland betalas ut i förskott, och utbetalningsdatum 
redovisas aldrig för medlemmarna, vilket gör det ytterst komplicerat för medlemmarna att 
kontrollera om rätt arvoden utbetalats (vilket vi dessutom tyvärr kan konstatera att revisorer 
inte ens kontrollerar).  
 
Hur kommer styrelsen att svara på denna motion? 
Det är min förhoppning att styrelsen inte svarar på denna motion med upplysningar som vi alla 
redan känner till, dvs att medlemmarna på stämman kan kräva en begära att revisorn 
undersöker siffrorna, etc, etc. Det är inte det som min motion går ut på!  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna 
motion): 

1.  Exakt hur mycket har under det senaste året (dvs ett år tillbaka i tid från idag) betalats ut 
till HSB Malmös valberedning, och vid vilka datum? 
 

2.  Har några mötesarvoden utbetalats till någon förtroendevald? 
 

3.  Tycker HSB Malmös styrelse att avvikelser i årsredovisningen någonsin kan förklaras med 
att det "bara" är fel i periodiseringen, och sedan får man nöja sig med detta svar?

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Arvoden inom HSB Malmö ska ej betalas ut i förskott. 

2.  I HSB Malmös årsredovisning ska det uppges exakt belopp som betalats ut till 
respektive förtroendevald, tillsammans med utbetalningsdatum och exakt vilken 
period som avses (inte minst för att visa brf:arna hur det ska se ut). 
 

3.  På HSB Malmös webbplats redovisas alla utbetalningar till förtroendevalda, med 
datum för varje utbetalning.



4.  HSB Malmö ska aktivt arbeta för att utbetalningsdatum för arvoden, och perioder 
för vilken utbetalningen gäller, alltid redovisas i brf:arnas årsredovisningar 
(vilket är särskilt lätt för HSB för de brf:ar som har förvaltningen hos HSB). 

5.  HSB ska med information till sina anställda, till brf:arna och till medlemmarna 
arbeta löpande och kraftfullt för att avvikelser i årsredovisningar aldrig förklaras 
enbart med att det är fel i periodiseringen. Det måste då exakt redovisas bl.a. 
hur felet uppstått, vilka åtgärder som görs för att "periodiseringsfel" inte sker 
igen och vilka siffror som egentligen gäller.  
 
Korrigering måste också göras i efterföljande årsredovisning, med särskilda 
kommentarer om vad som egentligen gällt tidigare år.  
 
Korrigeringar förs också in i stämmoprotokoll. Detta gäller naturligtvis inte bara 
brf:arnas årsredovisningar, utan även HSB Malmös årsredovisning. 
 

6.  Regelverket i punkt 5 läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #113. 

Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras

Bakgrund: 
När revisorerna har begått fel i årsredovisningen då de inte hittat felaktigheter i olika former så 
är det lätt att dessa fel "glöms bort" och inte registreras i protokoll. De som inte deltog på 
stämman får aldrig någonsin en möjlighet att få reda på vilka fel årsredovisningen innehåller 
(oavsett vad man vill kalla dem, alltså även "periodiseringsfel" ska noteras i protokollet).  
 
Exakt så är det bevisligen i min egen brf, där årsredovisningen innehållit kanske runt 50 
felaktigheter eller mer, utan att stämmans anmärkningar på dessa ens fördes in i 
stämmoprotokollet.  
 
Det är ett system där alla ofta håller varandra om ryggen, och just därför är det särskilt viktigt 
att göra allt för att detta genast ska stoppas. Även HSB Malmö måste säkras från att fel döljs på 
dylikt sätt.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  När revisorerna har begått fel som inte hittat felaktigheter i olika former i 
årsredovisningen så ska dessa fel per automatik föras in i stämmoprotokollet 
efter att detta påpekats på stämman. Denna information ska läggas in i 
protokollet av protokollföraren (och kontrolleras av justerarna) utan att detta 
särskilt behöver påpekas av någon.  
 

2.  Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #114. 

Max tre år som styrelseordförande

Bakgrund: 
I den aningen kryptiska paragrafen 3.4.1 i HSB:s kod för föreningsstyrning står det att 
styrelsens ordförande får ha denna post under högst sex på varandra följande år. 
Jag tycker det är lite fegt av HSB att inte sätta denna period till tre år istället. Mer än fullt 
tillräckligt, och behövs om det ska kunna ske löpande förändringar och förbättringar 
inom HSB, och om man ska kunna få fram nya förmågor. 
 
Med en treårsperiod, likt systemet för presidenter i USA, minskas risken för att en ordförande 
inte tar sitt uppdrag på allvar, och mest bara slentrianmässigt sitter kvar och att valberedningen 
inte engagerar sig i att hitta en ny ordförande.  
 
Nu kan en ordförande sitta sex år, ta "time-off" som t.ex. vice ordförande under ett år och sedan 
sitta ytterligare sex år som ordförande, o.s.v. Dvs formuleringen i HSB:s kod för 
föreningsstyrning är i praktiken utan verkan, och dylika formuleringar ska aldrig anammas av 
någon. 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  En styrelseordförande kan inneha sin post under maximalt tre år i sträck, och 
efter detta måste det passera minst två år innan denna person åter kan inträda 
som styrelseordförande. 
 

2.  Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #115. 

Öppna informationsmöten

Bakgrund: 
När HSB Malmös styrelse fick in motioner till extrastämman 2007 så gjorde man om 
extrastämman till ett informationsmöte för att därmed slippa behandla motionerna.  
 
En annan konsekvens som detta fick var att HSB Malmös styrelse kunde stänga ute alla andra 
medlemmar som inte var fullmäktigeledamöter. Detta odemokratiska beteende är knappast 
rimligt!  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Alla informationsmöten som HSB Malmö kallar fullmäktige till ska också vara 
öppna för alla övriga medlemmar, precis som stämmor. 
 

2.  Information om informationsmöten för fullmäktigeledamöter måste alltid läggas 
ut i god tid på HSB Malmös webbplats.
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MOTION #116. 

Komplett röstlängd för årsstämman 2007 offentliggörs

Bakgrund: 
HSB Malmö har av ännu idag okänd anledning inte velat presentera en komplett röstlängd för 
årsstämman 2007. Dvs en röstlängd med alla närvarande. Skälet till detta kan man undra över, 
men detta faktum gör att styrelsen misstänkliggörs för oegentligheter, och det är inte bra. HSB 
Malmös styrelse måste försöka följa i alla fall lite av HSB:s kod för föreningsstyrning och ETHOS, 
och därmed visa lite öppenhet genom att presentera en fullständig röstlängd.  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna 
motion); 

●     Vad är HSB Malmös styrelses skäl till att en röstlängd med alla närvarande för 
årsstämman 2007 inte finns tillgänglig för medlemmarna?  
 
Tycker HSB Malmös styrelse att det visar på öppenhet så som HSB Malmö påstår sig stå 
för och som krav ställs på bl.a. i koden för föreningsstyrning?

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Senast tre veckor efter denna stämma ska alla som vill få en kopia av röstlängd 
med alla närvarande för stämmor från och med årsstämman 2007, men även 
tidigare (alternativt eller i kombination med att de läggs ut på HSB Malmös 
webbplats). 
 

2.  Detta läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #117. 

Gå ur HSB Riksförbund

Bakgrund: 
 
Skäl för att vara medlem i HSB Riksförbund saknas 
Det finns ingen som någonstans motiverat varför HSB Malmö ska vara medlem i HSB 
Riksförbund.  
 
Uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund saknas 
Det finns heller ingen uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund (vilket får anses vara 
synnerligen märkligt), i alla fall vad som är känt bland medlemmarna. 
 
Vad tillför medlemskapet i HSB Riksförbund? 
Som det fungerar idag kan jag inte se att medlemskapet i HSB Riksförbund tillför någon som 
helst nytta för HSB Malmö, och jag tror inte att någon annan kan göra detta heller.  
 
Mer skada än nytta? 
Frågan är väl snarare om inte HSB Riksförbund ställer till med ner skada än nytta för HSB 
Malmö, utöver att det är en dyr extrakostnad som skulle kunnat användas till något 
betydligt meningsfullare än en administrativ enhet i Stockholm som inte ens vill 
informera om vad som händer i de olika regionerna (vilket torde vara det allra minsta man kan 
begära av ett riksförbund).  
 
HSB Riksförbund - odemokratisk och insynsbefriad - Inget föredöme! 
HSB Riksförbund är en synnerligen odemokratisk och insynsbefriad del av HSB, och jag ser bl.a. 
av denna anledning inte HSB Riksförbund som något föredöme för hur en förening ska fungera.  
 
Kostsam och ineffektiv del av organisationen 
HSB Riksförbund tycks enbart vara en kostsam och ineffektiv organisation.  
 
Vad vet HSB Malmös styrelse om HSB Riksförbund? 
Om HSB Malmös styrelse har någon vetskap om vad HSB Riksförbund rent konkret tillför så 
hoppas jag att HSB Malmös styrelse redogör för detta i detalj, i sitt svar på denna motion.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmö lämnar HSB Riksförbund, alternativt att 
 

2.  Krav ställs på HSB Riksförbund att ta fram en detaljerad uppdragsbeskrivning 
(som ingår i svaret på denna motion) där HSB Riks visar vad de tillför HSB 
Malmö.  
 
Efter detta kan beslut tas om HSB Malmö ska lämna HSB Riksförbund.

3.  Så länge HSB Malmö är medlem i HSB Riksförbund ska HSB Malmös styrelse på 
HSB Malmös webbplats löpande redogöra för vad som händer inom HSB 
Riksförbund, och vilka kontakter som HSB Malmö har med HSB Riksförbund i 
olika frågor. 
 

4.  Om det finns någon uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund så ska HSB 
Malmös styrelse redogöra för denna i detalj, bl.a. på HSB Malmös webbplats
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Motioner till HSB Malmö 
Med anledning av styrelsens svar på klander

118.  Inledning. 
 

119.  Punkt 0 - Före stämman 
 

120.  Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd 
 

121.  Punkt 4 - Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
Punkt 5 - Val av två personer att fungera som rösträknare 
 

122.  Punkt 6 - Fastställande av dagordning 
 

123.  Punkt 14 - Fastställande av medlemsavgift 
 

124.  Punkt 15 - Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning 
 

125.  Punkt 16 - Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter 
 

126.  Punkt 17 - Val av ordförande 
Punkt 18 - Val av styrelseledamöter 
 

127.  Punkt 19 - Val av styrelsesuppleant 
 

128.  Punkt 33 och punkt 34 - Motion 1B och 2 
 

129.  Punkt 35 - Motion nr 3 (oberoende granskning) 
 

130.  Punkt 26 samt Punkt 27 - Val av ombud och ersättare till HSB Riksförbund

Nedanstående 13 motioner baseras på de svar HSB Malmös styrelse givit med anledning av 
klandret av årsstämman 2007. 

MOTION #118. 
 
Man kan börja med att konstatera att det i HSB Malmös svar på klander av årsstämman 2007 
står väldigt mycket; 
"knapphändigt utformat", 
"borde dock rätteligen ha återgivit", 
"den bristfälliga lydelsen", 
"inte återgivits korrekt", 
"en uppenbar felskrivning", 
"inte återger det faktiska skeendet", 
"kan missuppfattas", etc  
om stämmoprotokollet. 
Dvs HSB Malmös styrelse erkänner en hel del av de felaktigheter som klandrats, men tycks 
samtidigt på ett nästan desperat sätt försöka förringa alla de felaktigheter som erkänns. 
Är det inte synnerligen allvarligt att inte bara att ordföranden och protokollföraren utan även de 
två särskilt utsedda justerarna undertecknat ett så bevisligen rejält felaktigt protokoll? 
Tycker verkligen HSB Malmös styrelse att det är acceptabelt med så många fel som t.o.m. HSB 
Malmö öppet erkänner förekommit på en HSB-stämma och i protokoll?  



 
Att döma av HSB Malmös styrelses svar så tycks HSB Malmö anse att en stämma kan 
genomföras i princip precis hur som helst, och med hur många felaktigheter som helst, där vad 
som står i protokoll är helt oväsentligt för allt!  
 
INLEDNING: 
 
HSB Malmös styrelse skriver;  
"För det fall att innehållet i protokollet inte skulle överrensstämma med de beslut som fattades 
på årsstämman gäller det beslut som fattades vid stämman1." 

1.  "För det fall att innehållet i protokollet inte skulle överrensstämma med de beslut som 
fattades på årsstämman gäller det beslut som fattades vid stämman"? 
Exakt vad baserar sig HSB Malmös styrelse på när de säger att det är så? 
Min uppfattning är en helt annan! Det är min uppfattning att i tidigare rättsfall som 
inbegripit stämmor så har man alltid utgått främst från stämmoprotokollet i bevisföringen, 
och att juridiska experter inom området hävdar att så ska det vara. Stämmoprotokoll är 
en bevishandling, men i en process kan protokollens innehåll ifrågasättas och beslut enligt 
protokollet undanröjas eller ändras. 
Det är inte rimligt att exkludera vissa delar av stämman bara för att HSB upplever dessa 
som obekväma för deras del. 
 

2.  Två viktiga punkter; 
a.  Protokollet tillsammans med bl.a. röstlängden är en del av stämman, en mycket 

viktig del, och måste således kunna klandras i sig själv om det är felaktigt, t.o.m. 
oavsett om det skulle vara så att det på annat sätt skulle vara möjligt att kunna 
påvisa att själva beslutet som protokollet baseras på är korrekt. 
Detta faller sig naturligt, inte minst med tanke på den funktion protokollet har. 

b.  Självklart kan man tycka att det beslut som fattades på stämman gäller, men 
- vad/vem säger vilket beslut som fattades, samt 
- hur det fattades, samt 
- vilken bild av stämman får alla de som utgår från protokollet? 
Där är protokollet en särskilt viktig del i bevisföringen. 
Hur många är vi inte som från HSB och styrelse fått höra att det som står i 
protokollet som skrivits av styrelsen (via av styrelsen utsedd protokollförare) gäller 
oavsett hur fel det är. Nu vill HSB plötsligt helt ändra åsikt och påstår tvärtemot 
alla gånger tidigare att man inte ska bry sig om protokollet i de fall HSB anser att 
beslutet som togs på stämman avviker från protokollet.

 
 

3.  Om man inte alls ska utgå från protokollet vilka yrkanden som gjordes och vilka beslut 
som fattades på stämman och hur dessa togs, vad ska man då utgå från, menar HSB? 
Var och ens personliga tolkning bland samtliga närvarande? Eller alltid enbart HSB? 
 

4.  Hur resonerar HSB egentligen när HSB säger att vad som står i protokoll är inget att fästa 
någon vikt vid, och allt som står där kan bortses från? (Om protokoll ej ska gälla måste 
alla stämmor spelas in och läggas ut på nätet, åtkomligt för alla medlemmar!) 
 

5.  Vilken funktion tycker HSB då att stämmoprotokoll såväl som styrelseprotokoll ska ha? 
Protokoll med röstlängd som förs under stämman är en extremt viktig del av stämman. 
Visst, det är säkert ytterst sällsynt att något fel justeras i protokollet, och majoriteten av 
justerare skriver säkert under utan att knappt ens läsa igenom protokollen. Men så har 
det blivit bara för att ingen reagerar, och klandrar detta ytterst skadliga beteende! 
 

6.  All revision utgår från styrelse- och stämmoprotokoll, men just här vill HSB att 
man inte ska utgå från protokoll och att protokollet ska inte ha något värde! 
 

7.  Vad menar HSB att justerarnas (som idag inte verkar ha några krav på sig) funktioner ska 



vara om det inte spelar någon roll vad som sägs i protokollen? 
 

8.  HSB uttalar sig som att protokoll är något som kan avskaffas. Är HSB verkligen seriös när 
HSB försöker försvara alla de fel som bevisligen begåtts? HSB säger här rakt ut till alla 
styrelser och medlemmar att stämmor kan genomföras praktiskt taget hur som helst och 
protokoll är inget som behöver överensstämma med verkligheten. 
 

9.  HSB säger alltså här att de fyra personer som skrivit under protokollet samt intygat dess 
korrekthet och överensstämmelse med stämmans skeende; 
- Mötesordförande Ulf Nordström från HSB  
- Protokollförare och informationschef på HSB 
- Två justerare 
har varit otroligt klantiga och oansvariga, och gjort ett stort antal felaktigheter, men det 
är inget man behöver bry sig om, och det ska inte få några som helst konsekvenser? 
Om HSB tar så här lättvindigt på protokollens innehåll så finns det kanske all anledning 
att börja oroa sig över sanningshalten även i HSB:s årsredovisningar. Om de som 
undertecknar dessa handlingar bryr sig lika lite så är det ytterst oroväckande. 
 

10.  Med tanke på att protokollföraren på årsstämman 2007, informationschef Bengt 
Skånhamre, är den som HSB Malmö utsett som den som är bäst på att skriva protokoll, 
och som därför t.o.m. håller kurser inom HSB Malmö i hur man skriver protokoll, 
borde man inte sätta någon form av tilltro till något av det som denna protokollförare 
skrivit i protokollet (även om det finns risker med protokollförare som är "part i målet")? 
 

11.  Om man inte kan lita på en erfaren protokollskrivare från HSB och en erfaren 
mötesordförande från HSB, samt två av valberedningen särskilt för uppgiften 
framplockade och utvalda justerare, vem ska man då kunna lita på? 
Trots dessa tunga förutsättningar så blev ändå allt så fel. Hur är detta möjligt?

"Det är, med andra ord, stämmans beslut som är föremål för tingsrättens prövning." 

1.  Med vilken rätt tar sig HSB denna frihet att tala om för tingsrätten vad de ska pröva?
2.  Hur menar HSB att en stämma någonsin ska kunna granskas om tingsrätten inte skulle ha 

rätt att utgå från stämmoprotokollet som del av bevisföringen, så som HSB hävdar?
3.  Tycker HSB att Tingsrätten inte behöver använda sig av protokoll i bevisföringen, samt 

pröva även; 
a) protokollets riktighet, 
b) vilka yrkanden som förekommit, 
c) hur besluten kommit till?

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att vad som kan 
klandras i en stämma är inte bara besluten som tas, utan även protokollets 
riktighet, vilka yrkanden som förekommit och hur besluten kommit till.  
 
Detta är särskilt viktigt eftersom HSB Malmös styrelse felaktigt tycks tro att det 
bara är själva besluten som kan klandras.
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MOTION #119. 
 
Punkt 0 !!! (viktigaste punkten tillsammans med P3, P16, P17, P18, P35, P14)  
 
Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:  
 
"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas och att det fattats i strid med stadgarna. 
HSB Malmö bestrider vidare att stämman skall tas om. 
Punkten 0 i protokollet är inte en extra punkt till dagordningen1 utan skall betraktas som en 
ordningsfråga2. Av 7 kap 10 § Lagen om ekonomiska föreningar (Föreningslagen) som är 
tillämplig på bostadsrättsföreningar, följer att stämman öppnas av styrelsens ordförande eller av 
den som styrelsen utsett. I HSB Malmö är det brukligt att föreningens styrelseordförande öppnar 
stämman och håller i de åtgärder som behöver vidtas innan den egentliga stämman tar sin 
början genom valet av stämmans ordförande6. 
 
På en föreningsstämma har enligt huvudregeln9 endast medlemmarna, eller om man som i 
förevarande fall tillämpar fullmäktigesystem, endast fullmäktige närvarorätt9. Därutöver har 
styrelseledamöter och VD närvarorätt11. Stämman kan dock genom beslut10 ge vem som helst 
närvarorätt, om det inte finns begränsning i stadgarna10, se Mallmén, Kommentar till lagen om 
ekonomiska föreningar, tredje uppl. sid 24410. Någon sådan begränsning föreligger inte enligt 
HSB Malmös stadgar12. Beslutet om stämman skall vara öppen är en ordningsfråga som inte 
behöver tas upp i kallelsen4. 
 
Det kan noteras att det kanske vore lämpligare att benämna denna del av protokollet för 
exempelvis "inledning" eller liknande, i stället för punkt 0. 
Det är dock ytterst vanligt förekommande att de åtgärder som vidtas innan den egentliga 
stämman tar sin början, på något sätt redovisas i protokollet7. 
Numreringen innebär dock inte att det föreligger grund för att bifalla klandertalan8."  
 
Punkt 0 är en extra punkt till dagordningen. Punkten står som punkt 0 i protokollet, men ingick 
ej i kallelse/dagordning. Detta står i strid med lagen!  
 
HSB:s enda försvar till varför besluten som togs i punkt 0 inte ingick i kallelse/dagordning är att 
det rörde sig om ordningsfrågor. Men att de tre besluten om vilka stämman ska vara öppen för, 
närvarorätten och yttranderätten, skulle vara ordningsfrågor och därför som sådana inte 
behöver tas upp i kallelse/dagordning är uteslutet, enligt min mening! Det finns inget stöd för 
detta varken i lagar eller stadgar, och med största säkerhet inte heller i någon annan litteratur 
(vilket fastställs av att HSB här inte refererar till något annat än sitt eget personliga tyckande)!  
 
Att dessa tre beslut inte är ordningsfrågor bekräftas ytterligare bl.a. av att inget sades på 
stämman om att det var ordningsfrågor och det står inte heller i protokollet att detta är 
ordningsfrågor. Tvärtom så kallar HSB själv dessa beslut för just beslut och dessutom för in 
dessa beslut i det som HSB framhäver vara ett beslutsprotokoll där bara yrkanden och beslut 
förs in, enligt HSB.  
 
Vad specifikt gäller för beslutet vilka stämman skulle vara öppen för så säger styrelsens 
ordförande själv på stämman; "Jag föreslår att vi håller stämman öppen för de närvarande. Kan 
detta vara ert beslut?". Detta beslut ingick ej i kallelse/dagordning och därmed har ett ogiltigt 
beslut tagits. HSB kallar det själv för beslut och för dessutom in det som ett beslut i protokollet 
(om än i lite förvanskad form, enligt vad som beskrivits ovan). HSB hävdar att beslutet om vem 
stämman ska vara öppen för är en "ordningsfråga" och med detta som grund uppger HSB att 
frågan därför inte behöver ingå i kallelsen, men HSB kan inte ge något skäl till för varför HSB 
tycker så, och HSB kan inte referera till stadgar/lagar eller något annat som skulle stödja HSB:s 
inställning i denna fråga.  
 
HSB vill inte förklara hur de definierar en ordningsfråga, men en ordningsfråga är bl.a. något 
som dyker upp oplanerat på en stämma. Här talar vi emellertid om en fråga som var inplanerad 
och väl förberedd av HSB Malmö för att ta beslut om. Trots detta ingick inte besluten om 



stämmans öppenhet, närvarorätten och yttranderätten i kallelse/dagordning.  
 
Vad specifikt gäller närvarorätten så hävdar HSB här att endast fullmäktigeledamöterna har 
närvarorätt i grunden. Med andra ord säger HSB själv att det krävs ett stämmobeslut för att 
övriga ska få rätt att närvara, om inget specificerats i stadgarna för detta. I stadgarna (§19) 
specificeras att utöver fullmäktigeledamöterna så har styrelseledamot VD, förtroenderåd, 
revisorer samt en representant för HSB Riksförbund närvarorätt. På stämman utökar HSB 
Malmös styrelse via stämmobeslut denna närvarorätt till samtliga närvarande, oavsett om de 
ens är medlemmar i HSB och/eller inte arbetar inom HSB.  
 
Yttranderätt 
Vad specifikt gäller yttranderätten så är detta i stadgarna (§19) begränsat till styrelseledamot 
VD, förtroenderåd, revisorer samt en representant för HSB Riksförbund. 
Från vad vi kan se i protokollet har denna yttranderätt utökats med "av styrelsen utvalda 
tjänstemän som är föredragande i ärenden". Man kan tycka vad man vill om detta men 
stadgarna (och lag) medger inte denna utökning av yttranderätten som det ser ut idag.  
 
I protokoll, på stämma och i styrelsens svar här finns många olika varianter på vem som har 
närvarorätt och yttranderätt vilket naturligtvis ställer till med stor förvirring, men det kanske 
viktigaste är att lag och stadgar måste gälla och det som står i protokoll och som sades och 
beslutades på stämman överensstämmer ej med lag/stadgar.  
 
Enligt vad som förklarats ovan, bryts likabehandlingsprincipen mot bl.a. när motioner 
behandlades av styrelsen före punkt 1 i dagordningen, samt där styrelsen också svartmålade 
vissa utvalda motionärer för att därmed styra stämman i styrelsens riktning.  
 
Likabehandlingssprincipen bryts också mot genom att motionärer inte ges yttranderätt.  
 
Någon ytterliggare bevisning behövs inte eftersom protokoll, stadgar, lag och HSB:s svar talar 
för sig själv.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska alltid följa lagen och tydligt i kallelse/dagordning 
uppge de ämnen som ska behandlas på stämman. 
 

2.  Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.  
 
Med anledning av att HSB Malmös styrelse argumenterat emot att lagen ska 
följas (som alla kan se ovan) så måste detta stadgetillägg göras som en lite 
extra säkerhet och så att styrelsen vet vad som gäller. 
 

3.  Det läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar en definition för 
vad "ordningsfråga" är.  
 
Denna definition lämnar lämpligen HSB Malmös styrelse ett förslag på till 
stämman att direkt ta beslut på, annars tillsätts ett utskott för att behandla och 
ta fram ett förslag som sedan presenteras stämman för ett beslut på en nära 
förekommnde extrastämma.  
 
Utifrån HSB Malmös styrelses svar här ovan så kan alla notera att HSB Malmö 
har en alldeles egen tolkning av vad en "ordningsfråga" är. För att inte riskera 
fler missförstånd och felaktiga tolkningar i framtiden så måste en definition 
göras. 
 

4.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att motioner inte får 
behandlas (eller ens beröras) i inledningstal (eller överhuvudtaget innan själva 
motionen behandlas där motionären har yttranderätt).  
 



I ordförandens inledningstal på stämman 2007 behandlades under lång stund 
vissa motioner ensidigt av styrelsens ordförande, för att påverka stämman i 
styrelsens riktning. 
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MOTION #120. 
 
Punkt 3 !!! - Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:  
 
"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas samt att röstlängden strider mot stadgar och 
lagregler. HSB Malmö bestrider vidare att stämman skall tas om. 
I 7 kap 10 § 2 st föreningslagen regleras vad som skall gälla för röstlängd vid 
föreningsstämma2. Upprättande av röstlängd är inte obligatoriskt, men sker regelmässigt vid 
HSB Malmös föreningsstämmor1. Protokollet från föreningsstämman är i och för sig 
knapphändigt utformat vad gäller upprättande och justering av röstlängden11. I protokollet 
återges det slutliga antalet fullmäktige som närvarande vid stämman. Protokollet borde dock 
rätteligen ha återgivit det faktiska skeendet då röstlängden justerades under stämman11. 
Dock kan det konstateras att rätt antal personer blivit upptagna i röstlängden och att samtliga 
röstberättigade fick sina röstkort inför den slutna omröstningen, det vill säga innan stämman 
kommit till val av styrelsen, den punkt på stämman då rösterna räknades. Den bristfälliga 
lydelsen i protokollet har inte lett till något felaktigt beslut.  
 
Några tvingande lagregler, som reglerar hur en röstlängd ska utformas, finns inte2. Av HSB 
Malmös stadgar framgår att röstlängden skall tas in eller biläggas protokollet1. Därmed finns 
inget krav på att röstlängden måste visas upp i original, innehålla numrering eller på annat sätt 
vara underkastad särskilda formkrav.  
 
Någon skyldighet att, utöver röstlängden, föra en förteckning över övriga närvarande på 
stämman föreligger inte, varken enligt lag eller stadgar.2"  
 
Att röstlängd ska finnas till och är en del av stämmoprotokoll för HSB Malmös årsstämmor 
framgår av §22 i HSB Malmös stadgar (§24 i stadgegruppens förslag).  
 
I föreningslagen, 7 kap 10 § så regleras röstlängden för vilken information som röstlängden 
minst ska innehålla; "närvarande medlemmar, ombud och biträden". 
Det står inte att "röstberättigade" ska föras in i röstlängden! 
Som vi kan se så har HSB Malmö under tidigare år följt lagen och fört in närvarande medlemmar 
i röstlängden, precis så som det är praxis att göra i alla brf:ar (enligt HSB:s egna direktiv). Av 
okänd anledning har HSB Malmö valt att bryta mot såväl lag som denna tradition genom att för 
årsstämman 2007 endast föra in röstberättigade fullmäktigeledamöter i röstlängden.  
 
Röstlängden ska justeras enligt vad som framgår av föreningslagen, där det i 7 kap. 10 § står 
att röstlängden ska "tas in i eller fogas som bilaga till protokollet". Men här har HSB Malmö 
tydligen undanhållit röstlängden från justering av de utsedda justerarna eftersom ingen justering 
utförts av röstlängden (vilket HSB också erkänner i sitt svar). Konsekvensen av detta blir bl.a. 
att ingen kan kontrollera om personer utan behörighet enligt lag/stadgar närvarat på stämman. 
Dvs HSB har här begått såväl ett stadgebrott som lagbrott.  
 
Beslut på stämman om att tillföra fler fullmäktigeledamöter till röstlängden under stämmans 
gång har ej förts in eller på något sätt upplysts om i protokollet (och detta fel erkänns av HSB 
Malmö).  
 
För denna punkt uppges att ett antal kategorier av personer ("representanter för HSBs 
riksförbund", "förtroendevalda i bostadsrättsförening men inte fullmäktige", "HSB ledamöter", 
"anställda i HSB Malmös koncern") bjudits in till stämman trots att de ej ingår bland de som 
enligt stadgarna har närvarorätt, och trots att de ej heller omnämnts i den ogiltiga extrapunkten, 
noll.  
 
Att röstlängden ej upprättats enligt lag och praxis gör att det inte går att kontrollera vilka som 
deltog, eller om de hade rätt att deltaga på stämman. Vi vet inte ens om personer som varken 
var medlemmar eller anställda inom HSB deltog.  



 
HSB erkänner att protokollet med röstlängd är fel, och HSB skriver själv att upprättande såväl 
som justering av röstlängden är knapphändigt utformat, att det är en bristfällig lydelse i 
protokollet och att protokollet borde ha återgett det faktiska skeendet när röstlängden 
justerades.  
 
Protokollet var ej tillgängligt för medlemmarna i enlighet med vad lagen stadgar. Röstlängden 
tillfördes i ett ännu senare skede (först den 8/6 fick medlemmarna tillgång till röstlängden, 7 
dagar efter att detta begärts att få ses omedelbart) och är inte ens idag tillgängligt i enlighet 
med vad lagen säger (dvs justerad och innehållande alla "närvarande medlemmar"). 
HSB bryter alltså mot lag/stadgar som säger att det justerade protokollet med röstlängd ska 
finnas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman. HSB har inte velat 
kommentera detta faktum.  
 
Någon ytterliggare bevisning än den av HSB inlämnade röstlängden, en korrekt och komplett 
röstlängd, fullmakter, en komplett lista av fullmäktigeledamöter samt protokoll behövs ej. 
Vad gäller den del av klandret som berör att protokoll ej var tillgängligt i tid finns bevis i form av 
vittnen såväl som utskrifter av mailkonversation med HSB Malmö i frågan, om HSB skulle 
motsätta sig riktigheten i detta.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att styrelsen är 
skyldig att följa lagen och lämna ut röstlängden till den medlem som så begär. 
Detta ska ske utan fördröjning!  
 
Såväl lag som HSB Malmös stadgar säger att det måste finnas en röstlängd. 
Utformningen av röstlängden och HSB Malmös lagstadgade skyldighet att lämna 
ut röstlängden har jag behandlat i tidigare motioner, så dessa bitar tar jag inte 
upp ännu en gång här, men från styrelsens märkliga svar ovan och styrelsens 
vägran att följa lagen och lämna ut en komplett röstlängd (med minst 
närvarande medlemmar, ombud och biträden) så kan alla se hur viktigt det är att 
ett regelverk för röstlängden finns. 
 

2.  Det läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmö ska 
följa lagen och lämna röstlängd, med underlag, till justerarna för justering. 
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MOTION #121. 
 
Punkt 4 - Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
 
Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:  
 
"HSB Malmö bestrider att beslutet som fattats av stämman är felaktigt. 
I protokollet anges att stämman under punkt 4 behandlade val av justeringsmän, men även att 
justeringsmännen skulle fungera som rösträknare. Det är en uppenbar felskrivning, eftersom 
det enligt punkt 5 i dagordningen skall väljas rösträknare separat1. När punkt 4 behandlades på 
stämman valdes endast justeringsmän, vilket torde vara uppenbart för alla som var 
närvarande vid stämman3. 
Felskrivningen i protokollet utgör inte grund för klander av stämmans beslut."  
 
Denna punkt hör ihop med punkt 5. 
Enligt protokoll har 2 fler rösträknare valts än vad som uppges i kallelse/dagordning/stadgar. 
Det är alltså antingen fel genom att; 

1.  regelverket/stadgarna brutits mot när annat beslut tagits än vad som ingått i kallelse/
dagordning samt enligt stadgar, eller så

2.  är det som HSB hävdar att det står fel i det protokoll som 4 personer intygat att det är 
korrekt. 
Om det skulle stämma som HSB säger att det är en felskrivning i protokollet så är detta 
oacceptabelt med tanke på att 4 personer i protokollet intygat att det som står i 
protokollet är korrekt och överensstämmer med vad som skedde på stämman. 
HSB:s försvar till denna punkt är att justerade protokoll (i alla former) inte behöver 
överensstämma med verkligheten och att ingen har rätt att veta vilka beslut som tas (och 
hur) på stämmor, via det enda dokument som finns för att inhämta information om 
föreningens högsta beslutande organs beslut. En rejält skrämmande inställning som, 
om den skulle gälla, kommer att få enormt svåra konsekvenser för alla 
ekonomiska föreningar, eftersom hela systemet faller ihop som ett korthus. HSB 
sänder här tydliga signaler till alla föreningar att de kan skriva protokoll precis 
hur de vill.

Utöver detta så vet inte ens de som deltog på stämman med säkerhet om de som valdes till 
justerare också valdes som rösträknare (som brukligt är inom brf:ar).  
 
Ingen ytterliggare bevisning behövs.  
 
Punkt 5 - Val av två personer att fungera som rösträknare 
 
Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:  
 
"HSB Malmö bestrider att beslutet som fattats av stämman är felaktigt. 
Protokollet återger det beslut som stämman fattade. De personer som anges i protokollet var de 
som valdes till rösträknare, vilket de på stämman närvarande torde vara väl medvetna 
om. Dessa personer har också fungerat som rösträknare på stämman."  
 
Denna punkt hör ihop med punkt 4. 
Vi vet inte vilka eller hur många rösträknare som valdes (2 eller 4), dagordningen beskrivs inte 
på ett korrekt sätt, det går ej att från protokollet utläsa det faktiska skeendet på stämman, de 
som ej deltog på stämman kan inte från protokollet se vilket beslut som togs (och ej heller med 
säkerhet ens de som deltog på stämman) om det skulle vara som HSB hävdar här.  
 
Ingen ytterliggare bevisning behövs.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 



1.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att rösträknare 
(minst 4 st. enl. stadgegruppens förslag, även om detta inte kommer att behövas 
när ett mentometersystem införs) ska väljas som inte också är justeringsmän.  
 
Det är inte så lyckat att justeringsmän justerar sig själva.
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MOTION #122. 
 
Punkt 6 - Fastställande av dagordning 
 
Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:  
 
"HSB Malmö bestrider att beslutet som fattats av stämman är felaktigt. 
HSB Malmö gör gällande att Brf Misteln har missuppfattat vad som är tillåtet avseende ändring 
av dagordningen. Dagordningen anger vilka punkter som skall behandlas vid stämman. Det är 
fullt möjligt och förenligt med Föreningslagen, att ändra ordningen på vissa i dagordningen 
angivna punkter, om det ur ett praktiskt perspektiv underlättar stämmans beslut. Så har också 
skett avseende ordningen på punkterna 15 och 16 i dagordningen1. 
 
Det kan vitsordas att protokollet i den delen inte återger det faktiska skeendet6 på 
stämman. Men det beslut som stämman fattade att ändra dagordningen så att p 16, beslut om 
antalet styrelseledamöter och suppleanter, flyttades fram före p 15, bestämmande av arvoden, 
är inte i strid med vare sig stadgar eller lagregler. 
Dessa förändringar utgör därför inte grund för klander av stämmans beslut."  
 
Denna punkt hör ihop med punkt 15 och punkt 16 (som skiftade plats) i dagordningen, vilket 
bryter mot regelverket. 
Det står ingenstans i lag/stadgar att ordningen på punkterna i dagordningen kan ändras under 
stämmans gång, på annan plats än under punkten för fastställande av dagordning. Meningen 
med denna punkt i dagordningen för fastställande av dagordning måste rimligtvis vara för att 
ändringar ska göras här. Med HSB:s resonemang i sitt svar här så finns det ju rent logiskt ingen 
anledning att ha en punkt för fastställande av dagordning om det ändå är fritt att ändra som 
man vill under stämman (om det är vad HSB menar?). 
Om en dagordning kan ändras hur som helst kan det leda till att stämmodeltagare missar 
punkter i dagordningen, vilket kan påverka beslut, t.ex. röstresultatet för val, etc. 
HSB har tidigare mycket bestämt hävdat att ordningen på punkterna i dagordningen inte låter 
sig ändras (och som av en händelse, bl.a. just för dessa två punkter här, om arvode och val).  
Dessutom erkänns att fel begåtts genom att det faktiska skeendet, som HSB uttrycker det, inte 
återges. Detta resulterar i att de som inte var på stämman får en korrekt bild av hur stämman 
fortlöpte. Meningen med protokoll måste naturligtvis vara att detta ska vara möjligt.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar en punkt för 
"Fastställande av dagordning" i dagordning.  
 
Detta finns i alla andra föreningar. Varför ska just HSB Malmö vara ett undantag? 
 

2.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar ett regelverk för vad 
som gäller avseende ändring av dagordning (under punkten för detta; 
"Fastställande av dagordning", samt för ändringar efter detta).  
 
"Fastställande av dagordning" läggs in som första punkt (ev. andra punkt) i 
dagordningen (i stadgarna).  
 
Exakt hur detta regelverk ska se ut undviker jag att föreslå här, utan det viktiga 
är att det finns ett regelverk som ska gälla. I min egen brf så ändras reglerna för 
ändring av dagordning från stämma till stämma, och så kan det inte få gå till!  
 
En av de vanligast förekommande "hönan och ägget"-frågorna i detta samman-
hang är om arvoden ska bestämmas före/efter val av respektive förtroendevalda.

Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27 



MOTION #123. 
 
Punkt 14 ! - Fastställande av medlemsavgift 
 
Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:  
 
"HSB Malmö bestrider att beslutet som fattats av stämman är felaktigt. 
Föreningsstämman har fattat beslut om oförändrade medlemsavgifter, vilket tydligt framgår av 
protokollet. Medlemsavgiften för 2006 omfattar såväl bostadsrättsföreningar som bosparare, och 
det beslut stämman fattade omfattar därmed såväl bostadsrättsförening som bosparare."  
 
Inget beslut togs på stämman om nivån på medlemsavgiften för bosparare, som det hävdas i 
protokollet, och nu även av HSB.  
 
Vittnen finns som kan intyga att vad som hävdas här i klandret är korrekt!  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att separat beslut 
tas på stämman för medlemsavgift för bosparare.  
 
Därigenom minskar risken för att medlemsavgiften för bosparare försvinner i 
hanteringen på stämman, som på årsstämman 2007.
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MOTION #124. 
 
Punkt 15 - Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning 
 
Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:  
 
"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas samt att det strider mot lag och stadgar. 
I protokollet har punkt 15 och 16 inte återgivits korrekt utifrån det faktiska händelseförloppet. 
På stämman fattades beslut i p 16 om antalet styrelseledamöter innan beslut fattades i p 15 om 
arvoden1.  
 
Det är, som tidigare angivits, fullt möjligt för stämman att besluta om att byta plats på 
punkter i dagordningen genom beslut med enkel majoritet3. Protokollet är ett beslutsprotokoll 
och det saknar betydelse för beslutets giltighet att valberedningens "reservation" inte återges i 
protokollet. Fullmäktige fick valberedningens förslag föredraget vid stämman, och de 
röstberättigade på stämman beslöt om oförändrade arvoden till styrelsen. Vid beslutet var det 
för de röstande fullmäktige känt att stämman dessförinnan fattat beslut om oförändrat antal 
ordinarie styrelseledamöter. 
Stämmans beslut avseende arvodena blev det som anges i protokollet. Det föreligger ingen 
grund för klander avseende beslutet intaget i punkt 15 i protokollet. "  
 
HSB erkänner att protokollet är fel och att det faktiska händelseförloppet inte har återgivits 
korrekt eftersom beslut togs i punkt 16 före punkt 15. Ordningen på de beslut som togs beskrivs 
inte i protokollet, trots att detta är en så viktig del och trots att en ev. omändring av punkterna 
skulle ha skett under punkt 6 ("Fastställande av dagordning"). 
Valberedningens reservation är en grundläggande del av det yrkande som framfördes, men 
återges trots detta inte i protokollet (i motsats till vad HSB själv säger ska gälla), vilket gör att 
de som inte var med på stämman ej kan få en korrekt bild av hur beslut togs. 
Arvodena på stämman uttalades bara i "basbelopp", men skrevs sedan in i protokollet såsom 
den högsta av de två varianterna; "inkomstbasbelopp". Stämman tog alltså beslut i något som 
inte först definierats vad det var.  
 



Ingen ytterliggare bevisning behövs, utom för vad som sades om arvoden och för vilket bl.a. 
vittne finns. 
 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att det inte får råda 
oklarheter om nivå på arvoden, och därför ska inga arvoden eller ersättningar 
uppges i basbelopp, utan de ska alltid presenteras i svensk valuta.  
 
Detta yrkande har jag redan i en tidigare motion, så jag vill här mest bara 
understryka vikten av detta yrkande. 
 

2.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att protokollet ska 
beskriva det faktiska händelseförloppet.  
 
Dvs exakt så som HSB Malmö här själv hävdar att det ska fungera, även om det 
tyvärr inte finns något konkret regelverk för detta idag. 
 

3.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att protokoll som 
skrivs ska minst vara ett beslutsprotokoll, tillsammans med vad det innebär. 
Dvs bl.a. att alla yrkanden och reservationer ska framgå av protokollet.  
 
Det finns idag ingen enhetlig definition av vad "beslutsprotokoll" innebär, varför 
det är av yttersta vikt att detta definieras i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #125. 
 
Punkt 16 ! - Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter 
 
Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:  
"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas samt att det strider mot lag och stadgar. 
Protokollet är bristfälligt i sin utformning såtillvida att det inte tillräckligt klart framgår att 
stämman beslutade att bifalla Tommy Johanssons förslag om oförändrat antal ordinarie 
styrelseledamöter samt en suppleant1. Detta är dock en brist i protokollets utformning, inte 
något felaktigt beslut på stämman. Stämmans beslut torde vara uppenbart för alla som 
var närvarande vid stämman2. Som tidigare angivits är det stämmans beslut, inte vad som 
angivits i protokollet, som är avgörande huruvida ett beslut kan klandras eller inte12. 
Protokollet kommer att kompletteras med ett förtydligande i denna del9. 
Någon grund för klander eller för att ta om stämman föreligger inte."  
 
HSB erkänner att protokollet är fel genom att det är helt uteslutet att från protokollet kunna 
utröna vilket beslut som togs avseende antalet ledamöter till styrelsen. Ingen av de 4 personer 
som intygade protokollets riktighet reagerade på detta allvarliga fel i protokollet! 
Konsekvensen av detta blir bl.a. att de som inte var med på stämman inte kan se vilket beslut 
som togs. När detta protokoll arkiveras för de kommande 100 åren så kan ingen backa tillbaka 
och se vad det egentligen togs beslut om. 
Det finns heller ingen som helst garanti att de som var på stämman uppfattade vilket beslut som 
togs. Det blir inte så med automatik bara för att HSB tycker detta. 
Att sedan HSB hävdar att de kan lösa detta fel genom att ett halvt år efter stämman 
göra lite korrigeringar i protokollet är ytterst uppseendeväckande! Tänk om det skulle 
vara möjligt att efterkorrigera protokoll hur som helst, så som HSB tror att man kan göra! 
Även här är alltså HSB:s försvar till denna punkt att justerade protokoll (i alla former) inte 
behöver överensstämma med verkligheten. En rejält skrämmande inställning som, om den 
skulle gälla, kommer att få enormt svåra konsekvenser för alla ekonomiska föreningar, 
eftersom hela systemet faller ihop som ett korthus. HSB sänder här tydliga signaler till 
alla föreningar att de kan skriva protokoll precis hur de vill.  
 
Inget nämns i kallelse/dagordning om fastställande av antalet revisorer, men ändå uppges det i 
protokollet att beslut om detta ingår i denna punkt. Denna del av klandret har HSB inte bemött! 
HSB Malmö har heller inte bemött att val av revisorer inte skedde på ett korrekt sätt, där bl.a. 
protokollet felaktigt uppger att stämman beslutade välja in en revisor och en revisorsuppleant 
från Ernst & Young. HSB Malmö har på eget bevåg tillsatt en revisor mer än vad HSB Malmö har 
rätt till enligt HSB Malmös stadgar.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Rutiner tas fram för att rätta upp de de fel i protokoll som inte upptäcks av 
protokollförare, mötesordförande och justeringsmän, utan som i stället upptäcks 
vid ett senare tillfälle.  
 
Ett utskott tillsätts för att utreda denna fråga, och inom 3 månader presentera 
ett förslag på extrastämma för godkännnande av stämman innan det inom 6 
månader från årsstämman förs in i HSB Malmös stadgar.  
 
Att göra som HSB Malmös styrelse tänkt sig här, dvs bara gå in och göra 
justeringar utan fastställda rutiner för detta, är sensationellt!

Problemen med antalet revisorer och det felaktiga tillvägagångssätttet vid val av revisorer har 
jag tagit upp i tidigare motioner, varför jag inte tar upp detta ännu en gång här.  
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MOTION #126. 
 
Punkt 17 !!! - Val av ordförande 
 
Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:  
 
"HSB Malmö bestrider att det föreligger något fel i beslutet om val av ordförande. 
Stämman förrättade val av styrelsens ordförande och till ordförande omvaldes Alf Gustavsson." 
"Protokollet återger korrekt det beslut som fattades av stämman."  
 
Alf Gustavsson valdes inte om som ordförande, så som HSB vill hävda. 
Det förekom inget val, endast en diskussion, och ingen klubba i bordet indikerade att något 
beslut tagits. 
Ingen manddattid uppgavs. 
 
Punkt 18 !!! - Val av styrelseledamöter 
 
Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:  
 
"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas samt att det strider mot lag och stadgar. 
Enligt beslut tidigare på stämman under p 16 beslöt stämman att antalet styrelseledamöter 
skulle vara oförändrat, d.v.s. 7 ordinarie, och en suppleant1. Under punkt 17 har stämman valt 
en av styrelseledamöterna; ordföranden2. Återstår att bemanna sex ledamotsposter3. Vid 
stämman upplystes medlemmarna om att en styrelseledamot hade mandattid kvar på ett år4. 
Det innebär att val skulle förrättas av 5 ordinarie ledamöter6. Valutgången återges i 
stämmoprotokollet med angivande av det antal röster som varje kandidat erhöll. De 5 personer 
som fick flest röster valdes till ordinarie styrelseledamöter7. Därmed var styrelsen fulltalig med 7 
ledamöter, en nyvald ordförande, 5 nyvalda ledamöter och en ledamot med kvarstående 
mandatperiod på 1 år8.  
 
Lydelsen i protokollet avseende att Fredrik Haglund nominerades vid stämman kan 
missuppfattas. Med nominering avses i protokollet att det på stämman fördes fram förslag om 
ytterligare styreleledamot vid sidan av valberedningens förslag. Fredrik Haglund hade 
nominerats till valberedningen före stämman helt i enlighet med bestämmelsen i stadgarna, § 
21. Detta framgick också av de handlingar som skickades till samtliga fullmäktige före stämman. 
På stämman föreslogs Fredrik Haglund som kandidat vid sidan av det förslag till styrelse som 
valberedningen lade fram.9 
Återigen understryks att det är fråga om ett beslutsprotokoll och att hela händelseförloppet inte 
återges i protokollet. Protokollet redovisar stämmans faktiska beslut. Det föreligger inget 
felaktigt beslut vad gäller val av styrelseledamöter, och det föreligger därmed inte grund för 
klander av stämmans beslut."  
 
Vilka & hur många ledamöter som valdes till HSB Malmös styrelse liksom nominering är oklart. 
Hur många ledamöter som fastställts för styrelsen är i detta skede oklart, enligt punkt 16, och 
som HSB instämmer i. Det togs inget beslut att omvälja Alf Gustavsson som ordförande eller att 
ett separat val av ledamot till styrelsen skulle göras före denna punkt, enligt punkt 17. 
Stämman upplystes definitivt inte (som HSB nu här hävdar) om att en styrelseledamot (Henric 
Lellky) hade en mandattid kvar på ett år, vilket dessutom stöds av protokollet. 
Av protokollet framgår vad som hävdats, att styrelsens konstitution endast består av de fem 
ledamöter som omnämns i denna punkt. Varken Alf Gustavsson eller Henric Lellky valdes in i 
styrelsen.  
 
Protokollet ger dessutom en oklar bild över om nominering skett på stämman (vilket bekräftas 
av HSB när HSB skriver att lydelsen i protokollet "kan missuppfattas"). Dvs hur val egentligen 
gått till kan inte uttolkas av protokollet för de som vill se detta utifrån det enda skriftliga 
dokument som finns från stämman.  
 
Ingen ytterliggare bevisning behövs utöver det material som redan finns. Om HSB hävdar något 



annat så är det upp till HSB att framföra bevis om att protokollet ej är korrekt.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att det tydligt ska 
framgå såväl på stämma som i protokoll vilka som väljs och vem som efter val 
kommer att ingå i styrelsen, etc. Dvs beslut tas på stämman för att ledamot/
suppleant väljs på ytterliggare ett år, även om denna person under föregående 
årsstämma valts på två år.  
 
En ledamot/suppleant som inte uttryckligen väljs in på en stämma kan därefter 
inte fungera som ledamot/suppleant. Detta oavsett hur lång tid man sitter på, 
eftersom detta mer är en formell sak. En förtroendevald kan avsättas av 
stämman när som helst.
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MOTION #127. 
 
Punkt 19 - Val av styrelsesuppleant 
 
Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:  
 
"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas och att det strider mot lag och stadgar. 
Det framfördes bara ett förslag på styrelsesuppleant och stämman valde Daniel Ljung som 
styrelsesuppleant i enlighet med vad som anges i protokollet. 
Beslutet är korrekt återgivet i protokollet och det saknas grund för klandertalan."  
 
Ingen mandattid föreslogs eller beslutades om på stämman för styrelsens suppleant. 
Protokollet stämmer här inte i det avseende att valberedningen uppgivit en mandattid på två år 
för styrelsesuppleanten. 
Att det skulle ha varit en mandattid på två år (i stället för ett år, som det normalt är) skulle 
dessutom vara både ologiskt och märkligt, eftersom de förslag till nya stadgar som 
valberedningen informerade om på stämman, och som snart ska införas, förordar att ingen 
suppleant ska finnas till styrelsen, vilket understryker riktigheten i klandret på denna punkt. 
HSB har ej bemött denna del av klandret.  
 
Eftersom HSB ej bemött klandret i denna punkt är det oklart om ytterliggare bevisning behövs 
här.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att mandattider för 
de som ska väljas tydligt ska framgå såväl av kallelse/dagordning före stämman, 
som på stämma, och i efterföljande protokoll.  
 
Detta förtydligande reducerar risken för missförstånd i framtiden.
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MOTION #128. 
 
Punkt 33 och punkt 34 !! - Motion 1B och 2 
 
Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:  
 
"Av förbiseende har den på stämman under punkten 6 beslutade ändringen att två av 
motionärerna hade ingivit motioner i egenskap av enskilda medlemmar i brf Almen och Dadeln 
och inte som företrädare för bostadsrättsföreningarna inte tagits med i protokollet. 
Förbiseendet innebär dock inte något felaktigt beslut, varför det inte utgör grund för klander av 
stämmans beslut3."  
 
Felaktig/ingen behandling av motioner, ej följt stämmobeslut och fel i protokoll. 
HSB vill benämna ett av de fel som begicks här som "förbiseende". Men oavsett hur litet fel HSB 
tycker att detta är så är det ett beslut som tagits på stämman att korrigera vilka som står för 
motionen. Det togs på stämman beslut om att korrigering skulle ske här, men detta beslut 
följdes sedan inte i protokollet för punkt 33 och punkt 34. 
Dvs de som inte var på stämman och eftervärlden får inte en korrekt bild av stämman. 
HSB erkänner här i sitt svar att fel har begåtts i protokollet och därmed erkänner HSB också att 
stämmobeslut ej har följts (vilket bl.a. får konsekvensen att de som i framtiden läser protokollet 
får en felaktig bild av vem som står för dessa motioner). Stämmobeslut ska alltid följas, och att 
kalla det ett förbiseende att beslut ej följs är anmärkningsvärt!  
 
För punkt 33, likväl som för punkt 32, står det att Fredrik Löfvall drar tillbaka motionen. Det är 
förvisso korrekt att han gjorde detta för egen del, men precis som för punkt 35 så saknar en av 
flera motionärer rätten att ensam (och utan fullmakt för detta) dra tillbaka en motion. 
Konsekvensen av detta blev att motionerna inte behandlades och stämman fattade inga beslut 
för dessa motioner. Dvs en av de mest grundläggande bitarna för stämmor, att alla ska få ha 
rätt att yttra sig likväl som att försvara sina motioner och få dem behandlade fråntogs vissa 
medlemmar. HSB har inte bemött denna del av klandret.  
 
Att sedan Alf Gustavsson skulle ha anfört att han var positivt inställd till motionen i punkt 34 
stämmer ej heller med verkligheten, och därför ska detta ej stå här.  
 
Någon ytterliggare bevisning behövs ej för denna punkt.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att en motion inte 
kan dras tillbaka utan samtligas medgivande från de som står för motionen (ev. 
med stöd av fullmakt för specifikt detta).  
 
Detta förtydligande reducerar risken för missförstånd och klander i framtiden.
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MOTION #129. 
 
Punkt 35 !!! - Motion nr 3 (oberoende granskning) 
 
Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:  
 
"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas och att det strider mot lag och stadgar. 
Protokollet har under den här punkten fått en knapphändig utformning, som inte speglar hela 
händelseförloppet kring vad som avhandlades på stämman under denna punkt. Dock, som 
tidigare konstaterats, är protokollet avfattat som ett beslutsprotokoll, och det är ostridigt att 
den i punkten aktuella motionen drogs tillbaka. 
Det föreligger därmed inte heller någon grund för klander."  
 
Felaktig/ingen behandling av motion, ej beviljat sluten omröstning och fel i protokoll. 
Motioner måste behandlas av stämman, och beslut måste tas i motioner, men så skedde ej här. 
Denna motion drogs inte tillbaka så som HSB hävdar såväl i protokoll som i sitt svar här.  
 
Även om motionen hade dragits tillbaka av Fredrik Löfvall, som HSB vill hävda, så har inte en av 
de tre motionärer som skrivit motionen behörighet att ta detta beslut egenhändigt. 
HSB har ej velat bemöta denna del av klandret.  
 
Det är också ytterst allvarligt att en fullmäktigeledamot här förvägras en sluten omröstning 
avseende denna motion. Som beskrivits i klandret så har mötesordföranden dessutom brutit mot 
likabehandlingsregeln när han i tidigare skede godkänt en begäran om sluten omröstning rakt av 
medan han för denna fullmäktigeledamot helt plötsligt inför ett annat regelverk. Detta nya 
regelverk som mötesordföranden inför är dessutom inte enligt varken lag eller stadgar. 
HSB har inte velat bemöta dessa delar av klandret.  
 
Eftersom HSB ej bemött klandret i denna punkt är det oklart om ytterliggare bevisning behövs 
här.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att det inte ska gälla 
olika regelverk för olika personer. Om en fullmäktigeledamot begär sluten 
omröstning så skall detta ske.  
 
Detta förtydligande reducerar risken för missförstånd i framtiden. Dock är denna 
stadgeändring inte av vikt efter att ett mentometersystem införts (det medför 
dock inga problem om ovanstående stadgeändring ändå införs nu).
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MOTION #130. 
 
Punkt 26 samt Punkt 27 - Val av ombud och ersättare till HSB Riksförbund 
 
Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:  
 
"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas och att det strider mot lag och stadgar. 
Det i protokollet angivna året 2006 är en uppenbar felskrivning. Det beslut som fattades på 
stämman avsåg år 2007. Det var klart och tydligt för alla som var närvarande på 
stämman och framgår också av dagordningen. 
Uppenbara felskrivningar utgör inte grund för klander av stämmans beslut."  
 
Protokollet måste överensstämma med verkligheten, och om HSB säger att det är 2007 som 
avses så ska detta också stå i protokollet, och inte år 2006 som nu. HSB Malmö påstår här att 
protokollet är felaktigt.  
 
Utöver detta fel så begicks det på stämman fel i att färre ersättare för ombud till HSB 
Riksförbund föreslogs av valberedningen och valdes, än vad som uppgivits i kallelse/dagordning.  
 
Någon ytterliggare bevisning (än protokoll dagordning/kallelse samt valberedningens dokument) 
behövs ej för denna punkt.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar för vilken period 
som ombud till HSB Riksförbund och deras ersättare ska väljas på.  
 
Detta förtydligande reducerar risken för missförstånd i framtiden.
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Not. 
HSB Malmö har före inlämnande av klander fått många mail från olika håll med frågor om vad 
HSB Malmö hade för avsikt att göra åt felaktigheterna som begicks på årsstämman 2007 
Bl.a. skickade Brf. Misteln nedanstående mail till samtliga styrelseledamöter den 16 maj. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Till dig som styrelseledamot i HSB Malmö. 
Vi har funnit att en del felaktigheter blivit begångna under HSB Malmös stämma den 26 april när 
det gäller att följa stadgarna och LEF. 
Har styrelsen för avsikt att åtgärda dessa felaktigheter ? 
Och i så fall på vilket sätt ? 
Med vänlig hälsning 
 
Vänligen bekräfta mottagandet av detta mail. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Inte en enda av HSB Malmös styrelseledamöter bekräftade ens mottagandet av något av dessa 
mail! 



Motioner till HSB Malmö

Motion # 00. 

Inledning

131.  Motioner ska besvaras/beslutas om en och en, etc. 
 

132.  Motioner får inte grupperas eller förändras i ordning 
 

133.  Information och tips om hur man ska skriva en motion 
 

134.  Information om enskild medlems motionsrätt & valberedningen 
 

135.  Styrelsen ska redovisa om någon motion ej tagits upp till stämman 
 

136.  HSB Malmö ska inte besvara motioner åt brf-styrelser 
 

137.  Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner 
 

138.  Får ej svara på motion att "bevis saknas" 
 

139.  Nya normalstadgar för HSB Malmö

Alla här inlämnade motioner har lämnats till behandling på årsstämman 2008 enbart pga att 
HSB Malmös styrelse inte velat besvara frågor. Motioner har helt enkelt varit den enda utvägen. 
Att det blir så många motioner ska alltså inte belastas mig som motionär, utan det är 
HSB Malmös styrelse som måste stå till svars för detta. Konfrontera gärna styrelsen 
om detta, men rikta inte kritik mot dem som engagerar sig. 
 
Detta ansvar för de många motionerna får delas med fullmäktigeledamöterna eftersom 
en annan stor anledning till att det är så många motioner är att 
fullmäktigeledamöterna (med extremt få undantag) inte varit tillräckligt engagerade för 
att under tidigare år skriva några motioner.  
 
Jag hoppas att från och med nu så kommer varje fullmäktigeledamot att skriva minst en eller ett 
par motioner till varje årsstämma, för att på detta sätt visa medlemmarna att ledamoten fyller 
någon funktion i HSB Malmös fullmäktige, och i alla fall bidrar med något.  
 



MOTION #131. 

Motioner ska besvaras/beslutas om en och en, etc.

Bakgrund: 
Jag vill att det säkras i stadgar att HSB Malmös styrelse ska besvara varje inkommen motion var 
för sig, och att de även ska behandlas och beslutas om en och en på stämman.  
 
För de flesta är säkert denna motion en fullständig självklarhet, men med anledning av att jag 
själv sett hur systemet missbrukats på ett allvarligt sätt av HSB Malmö och min brf, så krävs att 
detta fastställs i stadgar. Risken finns annars att HSB Malmös styrelse missbrukar det kraftigt 
bristfälliga regelverket i behandlingen av motioner, till stor skada för HSB Malmö och alla dess 
medlemmar.  
 
Advokat Mats Engstrand i samarbete med styrelsen i min brf och HSB Malmö (notera dessutom 
att HSB Malmös informationschef Bengt Skånhamre sitter i styrelsen för min brf) gjorde på 
årsstämman 2008 så att de behandlade och tog beslut för alla mina 17 motioner i ett svep. 
Genom att kraftigt manipulera medlemmarna kommer de undan med detta. 
De utnyttjade en av de många luckorna i lagen, eftersom det inte står specifikt att detta skulle 
vara förbjudet. Men att det inte står något direkt förbud mot detta i lagen innebär inte att 
tillvägagångssättet följer lagen. Det gör bara att det blir krångligare att få rätt eftersom man 
måste dra slutsatser från olika lagtexter för att konstatera att det ej låter sig göras.  
 
Advokat Mats Engstrand försökte också desperat på alla sätt stoppa mig från att argumentera 
och förklara mina motioner. Det hade säkert lyckats med de flesta andra som inte är så insatta i 
regelverket men det är inte riktigt lika lätt att lura mig. 

●     Förklaring av yttranderätt? 
När jag förklarade att jag som medlem hade yttranderätt så skulle Mats Engstrand 
förklara för mig vad yttranderätt var, tydligen i tron att jag inte kunde detta minst lika bra 
som han. Eller så var det för att försöka lura stämman. Hans tolkning av yttranderätt 
lämnar en del övrigt att önska! 
 

●     Särbehandling och mobbning från mötesordförande Mats Engstrand 
Sedan sa Mats Engstrand att jag i princip idiotförklarade stämman om jag skulle tillägga 
något till mina motioner. Medlemmarna kunde väl alla läsa vad jag skrivit så varför skulle 
jag behöva argumentera för mina motioner, menade han?  
En ypperlig teknik för att få lättlurade medlemmar till att tro att det var vad jag gjorde.  
 
Det mesta han som mötesordförande sa var enbart ett led i tekniken för att på ett 
smutsigt sätt vända övriga medlemmar så mycket som möjligt mot mig. Det är en teknik 
som fungerar mycket bra i den odemokratiska miljön inom HSB där motioner helt enkelt 
är något som ska ses som något nödvändigt ont, och inget som någon tackar en för 
(utom i vissa väl fungerande brf:ar). 
 

●     Särbehandling och mobbning från mötesordförande Mats Engstrand 
När han insåg att jag skulle komma att klandra stämman så tvingades han ge med sig och 
lät mig få argumentera för mina motioner, dock kraftigt begränsat. 
Under konstanta trakasserier från advokat Mats Engstrand så fick jag i alla fall säga några 
ord om mina motioner.  
 

●     Särbehandling och mobbning från mötesordförande Mats Engstrand 
Gång på gång under stämman uttalade Mats Engstrand sig kritiskt om mig för mina 
motioner, trots att knappast någon sunt tänkande människa skulle kunna säga att mina 
motioner inte var av högt värde. Han använde sig till det yttersta av en av de vanligaste 
teknikerna, dvs att misskreditera en person så mycket som möjligt för att vända stämman 
mot den som vågar säga något kritiskt om styrelsen som anlitat honom. Styrelsen avlönar 



honom med mina och andra medlemmars pengar, och han vill självfallet hålla sig väl med 
den som avlönar honom så att han kan fortsätta tjäna bra med pengar på min brf. Skulle 
han inte lyckas trycka ner alla kritiska röster så skulle han ju inte anlitas av styrelsen 
igen.  
 

●     Särbehandling och mobbning från mötesordförande Mats Engstrand 
Varje gång någon i stämman angrep mig med fula påhopp (i stället för att hålla sig till 
sakfrågan) så satt Mats Engstrand helt tyst. Men varje gång jag skulle försvara mig mot 
allvarliga lögner och direkta påhopp så avbröt Mats Engstrand mig omedelbart. 
Jag kommer att på min webbplats lägga ut ord för ord så alla kan se vilken otrolig 
mobbning som denna mötesordförande utsatte särskilt utvalda medlemmar för. 
Det är så långt från demokrati som man kan komma!  
 

●     Mats Engstrand följer inte riktlinjerna för mötesteknik 
Mats Engstrand respekterade inte ens när jag ropade "ordningsfråga". Detta innebär att 
mötesordförande ska avbryta och styra upp stämman. Detta hade Mats Engstrand svårt 
att följa så fort det kom påhopp mot de få som vågade yttra sig i sakfrågor. 
 

●     Mats Engstrand tog styrelsen i försvar i alla frågor, oavsett vad det handlade om 
Mats Engstrand tog ytterst partiskt min styrelse i försvar i alla frågor, t.o.m. i de frågor 
som han inte alls visste något om. 
Exempel: När det föreslogs att det skulle ställas krav på att styrelsen skulle besvara 
skrivelser från medlemmarna så svarade Mats Engstrand åt styrelsen att det är klart att 
styrelsen ska svara på medlemmarnas frågor, men det är väl knappast möjligt att svara 
på alla skrivelser när det är så många. Jag frågade vad han visste om detta. Han svarade 
att han uttolkade det från motionerna (???). Synnerligen subjektiv tolkning. Styrelsen i 
min brf besvarar så gott som aldrig skrivelser. Jag hade själv tillskrivit styrelsen i 3 frågor 
(dock med många påminnelser), men bara fått svar en gång (efter ett antal månader). 
Svaret hade inte mycket med min frågeställning att göra. 
 

●     Mats Engstrand försöker stoppa alla frågor till styrelsen 
Varje gång jag försöker ställa en fråga till brf-styrelsen så avbryter Mats Engstrand mig 
direkt och försöker stoppa alla frågor till styrelsen. Han är väl medveten om styrelsens 
totala inkompetens och vill inte att detta ska avslöjas för stämman genom att de får 
besvara frågor. Det är antingen denna externa mötesordförande som själv ska svara på 
frågor (utan att han vet mer om föreningen än vad styrelsen berättat) eller så är det 
någon av styrelsens inhämtade stöd, dock inte styrelsen själv. 
 

●     Mats Engstrands agerande skrämde alla från att hålla med mig i någon fråga 
Mötesordförandens agerande gjorde att alla de som höll med mig i olika frågor inte 
vågade säga detta utan att inleda med kommentarer i stil med; "Även om det är 
motbjudande så måste jag hålla med T.W...". Och detta utan att mötesordförande Mats 
Engstrand en enda gång förklarade att sådana diskriminerande och kränkande uttalanden 
inte får förekomma. Allt för att försöka upprätthålla lynchstämningen mot de som vågade 
yttra sig mot styrelsen i någon fråga. Avskyvärt beteende!!!

Allt finns dokumenterat av mig in i minsta detalj. 

Genom att föra in konkreta regler om detta i stadgarna slipper man göra onödiga tolkningar och 
alla vet vad som gäller. Nedanstående yrkanden är alla helt självklara i en demokratisk 
organisation, men tyvärr inte inom HSB Malmö. Därför är det av yttersta vikt att de uttryckligen 
förs in i stadgarna så att det inte ska råda några tvivel om vad som egentligen gäller. 

 
Hur kommer HSB Malmös styrelse att svara på denna motion? 
Risken är naturligtvis stor att HSB Malmös styrelse i sitt svar på denna motion kommer att 
hänvisa till mina unikt många motioner denna gång som argument för att man inte ska följa 



grundläggande demokratiska värderingar. Men i ett sådant fall så klargör styrelsen för alla att 
styrelsen och HSB Malmö inte står för demokrati och att styrelsen inte ens har för avsikt att följa 
varken koden för föreningsstyrning eller ETHOS. Det skulle i så fall vara närmast att beskriva 
som en fullständig katastrof för HSB Malmö.  
 
Oavsett om styrelsen föreslår stämman att följa de demokratiska värderingarna eller ej så 
hoppas jag att stämman begriper att det finns inget alternativ till att tillstyrka denna motion!  
 
Jag hoppas att styrelsen också undanhåller sig från kommentarer som att det inte finns några 
bevis, det är en subjektiv bedömning av mig, etc. Jag presenterar fakta, och är det så att 
styrelsen betvivlar något av vad jag säger, eller inför fullmäktige vill ge sken av att något jag 
säger inte skulle vara korrekt, så måste styrelsen ta kontakt med mig och be om bevis. Då fixar 
jag givetvis fram detta. Men att bara i sitt svar säga att det inte finns bevis (eller antydningar 
om att något jag säger inte skulle vara korrekt) är bara ett fult sätt att försöka lura 
fullmäktigeledamöterna. Så jag hoppas styrelsen för HSB Malmö därför beter sig lite proffsigare 
och ärligare än styrelsen i min brf. 

●     UPPMANING TILL STYRELSEN FÖR HSB MALMÖ 
Innan styrelsen lämnar den minsta kommentar i sina svar i stil med att de inte kan 
kommentera något visst pga att "bevis saknas" (e.dyl.) vill jag be styrelsen att kontakta 
mig för att presentera bevis. Då gör jag det!

Tips till alla som får den infantila kommentaren "Passar det inte så kan du flytta" (e.dyl); 
Det är bara att svara tillbaka; "Passar det inte att jag har synpunkter, varför flyttar inte du då?".  
 
En dum kommentar förtjänar en dum respons, och detta svar går inte att argumentera mot.  
 
Yrkandet i punkt 6 nedan är extremt viktigt med tanke på hur skrämmande vanligt det är med 
personangrepp och påhopp på stämmor som starkt påverkar demokratin i negativ riktning. Det 
måste bli ett slut på detta. Även om det inte räcker med att punkt 6 förs in i stadgarna, så är det 
i alla fall ett litet steg i rätt riktning för att stämmor ska bli i alla fall något mer demokratiska.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Varje inkommen motion ska besvaras separat av HSB Malmös styrelse. 
 

2.  Varje inkommen motion ska behandlas och beslutas om en och en, var för sig. 
 

3.  Varje motionär äger rätt att försvara sin motion och argumentera för sin motion. 
 

4.  Medlemmar får inte särbehandlas. 
 

5.  Alla ska behandlas lika. En styrelse, mötesordförande, eller någon anlitad av 
styrelsen får inte göra påhopp mot en medlem eller försöka misskreditera en 
medlem. 
 

6.  Det är mötesordförandens skyldighet att respektera när någon ropar 
"Ordningsfråga!". Då ska mötesordföranden avbryta och i förekommande fall 
förklara att påhopp och personangrepp i olika former mot andra medlemmar inte 
accepteras, samt att det är sakfrågor som ska diskuteras, inget annat!  
 
Detta innebär dock på intet sätt att styrelsen inte kan kritiseras, och denna 
paragraf får aldrig missbrukas för att försöka stoppa kritiska röster gentemot 
styrelsen eller andra förtroendevalda så länge det handlar om hur de skött sina 
uppdrag och frågor direkt kopplade till deras uppdrag (och inte är personliga 
påhopp).  
 
Exempel på en helt oacceptabel kommentar; 



"Passar det inte så kan du flytta/gå ur HSB." 
 

7.  Det är inte mötesordförandens uppgift att svara på frågor åt styrelsen, och 
mötesordföranden ska inte styra bort frågor från styrelsen som en medlem vill 
ställa till styrelsen för att få specifikt styrelsens åsikt. Dvs medlemmarna ska 
alltid ha rätt att få styrelsens åsikt, medan naturligtvis rena faktafrågor främst 
ska besvaras av den som kan frågan bäst. 
 

8.  Ovanstående punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27 



MOTION #132. 

Motioner får inte grupperas eller förändras i ordning

Bakgrund: 
Det finns styrelser som i sina försök att få motioner till att avslås grupperar motioner på ett 
sådant sätt att motionerna helt eller delvis förlorar sin betydelse. Även om HSB Malmös styrelse 
mig veterligen aldrig gjort detta så innebär inte detta att HSB Malmö inte ska säkra sig mot att 
detta inträffar i framtiden.  
 
Den som skriver flera motioner lägger som regel motionerna i den ordning som motionären 
anser att de ska behandlas med anledning av motionernas innehåll, och det ska inte vara möjligt 
för en styrelse att försöka förstöra detta genom att strukturera om dem.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Motioner får inte grupperas utan motionärens tillstånd. 
 

2.  Motioner ska presenteras i den ordning motionären lämnat in dem, men 
styrelsen är skyldig att efter diskussion med motionär se till så att beslut tas 
samtidigt där beslut för ett yrkande i en motion gör att beslut i en annan motion 
ej kan tas. 
Dessa yrkanden behandlas då tillsammans så att ett beslut tas för de yrkanden 
som på detta sätt hör ihop.  
 

3.  Motioner får inte på något sätt förändras av annan än motionären. 
 

4.  Ovanstående tre punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27 



MOTION #133. 

Information och tips om hur man ska skriva en motion

Med anledning av att det i princip aldrig skrivs några motioner till fullmäktigestämmorna så får 
man förmoda att fullmäktigeledamöterna är helt obekanta med detta område och inte känner till 
hur man ska skriver en motion.  
 
Det är då kanske inte så troligt att övriga medlemmar innehar denna kunskap heller.  
 
De motioner jag skrivit till årsstämman motsvarar vad antalet motioner borde ha legat på under 
en period av 2-3 år. Men i stället skrivs det inte ens en enda motion i snitt per år!  
 
Om det någonsin ska kunna skapas något engagemang bland medlemmarna så måste det alltså 
framställas tips till samtliga medlemmar om hur man skriver en motion.  
 
Jag har tagit fram några viktiga punkter att tänka på, enligt följande rekommendationer.  

Beståndsdelarna i motionen är i det optimala fallet; 

1.  Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om - kort, informativ och tydlig.
2.  Sammanfattning - kort introduktion av problemet samt rekommendation.
3.  Bakgrund med ev. frågeställningar. 

Beskriv problemet och behov av lösning; 
- Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? 
- Ange vilka bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget. 
- Beskriv eventuella möjligheter (vad kan uppnås?) och hinder.

4.  Bedömning. 
Föreslå en lösning på frågan och beskriv hur lösningen svarar mot behovet.

5.  Yrkande - Förslag till beslut 
Vad exakt ska beslutas enligt din rekommendation? 
Försök att formulera dig exakt så som du vill att det sedan ska stå i 
stämmoprotokollet, så att det inte finns någon risk för missförstånd eller 
feltolkningar av din formulering (extremt viktig punkt). 
Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet och ev. alternativa 
genomföranden. 
Ge om möjligt förslag på alternativa beslut (ifall första alternativet ej går igenom).

6.  Önskemål om hur motionen ska behandlas och generell information.
7.  Avslut med namn/medlemsnummer och datum.

En väl fungerande organisation har en elektroniskt lagrad mall - flexibelt utformad - som kan 
användas för de som så önskar, där man direkt i mallen (pdf) fyller i sin text. 

Tips vid skrivning av motioner.

1.  Det finns inget regelverk någonstans för hur motioner ska skrivas och 
formuleras, (vilket delvis är bra eftersom det inte får finnas något som hämmar 
medlemmar från att författa motioner och det får inte finnas regelverk som kan 
missbrukas för att inte ta upp motioner på stämmor), men om du vill få igenom 
din motion - dvs att stämman ska bifalla din motion - så finns det några punkter 
som är viktiga att tänka på enligt följande. 
 

2.  Om du har flera motioner så numrera dina motioner från 1 och uppåt. 
Placera motioner som mer eller mindre hör ihop tillsammans med varandra. 
 

3.  De motioner du tror lättast går igenom ska komma först. 



Säkra dig genom att i motionerna skriva att styrelsen inte får ändra om 
ordningen på de motioner du skrivit. 
 

4.  Börja med att skriva en tydlig rubrik i fetstil på en rad (max två rader) som på 
bästa möjliga sätt sammanfattar din motion. 
 

5.  Inled sedan med att skriva en bakgrund till din motion, dvs; 
- anledningen till att du skriver motionen 
- problemställningen, 
- vilka fördelar som kan uppnås, 
- konkreta exempel gör det lättare att sätta sig in i motionen, 
- etc. 
 

6.  Skriv frågor i motionen angående det du motionerar om, direkt riktad till 
styrelsen och/eller till stämman.  
- Frågorna ska vara enkelt uppställda i en punktlista. 
- Frågorna ska vara numrerade. 
- De ska tydligt visa att det är frågor och 
- det ska tydligt framgå att du vill ha konkreta svar från styrelsen på dina frågor. 
 

7.  Avsluta motionen med att konkret formulera ditt förslag. 
 

8.  Dela gärna upp ditt förslag i mindre delförslag (detta gör det bl.a. svårare att 
avslå motionen i sin helhet bara för att det finns en liten del som stämman inte 
vill godkänna). 
 

9.  Ge alternativa förslag. Om det första förslaget avslås kanske du har ett 
alternativ som är nästan lika bra, som stämman kanske godkänner i stället. 
 

10.  Vad som är särskilt viktigt är att tänka ett eller ett par steg i förväg. 
Vilka argument kan styrelsen tänkas använda för att motionen ska avslås? 
Förbered dig genom att redan i motionen täcka upp dessa argument med dina 
tungt vägande motargument. 
 

11.  Det kanske viktigaste av allt; 
För varje motion du skriver, lägg in en tidpunkt (t.ex. "inom tre månader") som 
motionen ska vara genomförd.  
Kräv också att styrelsen ska redovisa resultatet för alla medlemmar så fort det 
du motionerar om genomförts (alternativt löpande under processens gång).  
 
VAR, NÄR, HUR och AV VEM är alltid viktigt i motioner! 
 

12.  Lägg gärna in i motionen att du förutsätter att styrelsen kontaktar dig för att 
diskutera motionen och skriv att du ser fram emot en kontakt med styrelsen 
samt att om det finns några frågor om motioner så vill du gärna att styrelsen tar 
kontakt med dig. 
 

13.  Om motionen är förenad med kostnader kan det vara en fördel att lägga in i 
motionen att du förutsätter att styrelsen tagit fram ett preliminärt 
kostnadsförslag redan i sitt svar på din motion (ännu bättre om du dessutom kan 
göra detta själv). 
 

14.  Undvik att ta upp olika ämnen i en och samma motion. 
 

15.  Var tydlig! Använd inte färger för att markera texter om du inte med säkerhet 
vet att styrelsen kommer att skicka ut motionerna i färg (görs normalt aldrig). 
 
Använd fetstil där så behövs. I undantagsfall använd kursiv stil för kortare 
texter, normalt endast för citat (kursiv text gör texten mer svårläst).  



 
Det ska vara "luft" i dokumentet, dvs kortare stycken med mellanrum mellan 
styckena så blir det lättare att läsa och förstå vad som hör ihop med vad. 
 

16.  Det ska definitivt vara rättstavat (kör en stavningskontroll). 
 

17.  Ju mer kortfattad och konkret du är, desto troligare att motionen går igenom 
(många tycks tyvärr lida av såväl läsproblem som bristande intresse, och orkar 
inte läsa många rader text).  
 
Går det inte att göra motionen kortfattad (drygt en halv A4-sida) så skriv en 
sammanfattning under rubriken (i fetstil) "Sammanfattning" omedelbart före 
dina konkreta förslag i motionen till stämman. 
 

18.  Om motionen är lite längre, lägg in korta och tydliga delrubriker för varje stycke 
i texten. 
 

19.  Låt gärna en eller flera läsa igenom din motion och ge sina synpunkter. 
 

20.  Gå gärna ihop med fler medlemmar om dina motioner. Ju fler som står som 
ansvariga för motionen, desto svårare blir det för styrelsen att föreslå stämman 
att avslå motionen. 
 

21.  Avsluta med att skriva ditt namn eller medlemsnummer (du bör i brevet/mailet 
till styrelsen ange alla kontaktvägar till dig, men du behöver inte göra det i 
motionen. Styrelsen måste kunna nå dig för att ges möjlighet att diskutera 
motionen.  
 
Du behöver inte skriva under motionen med din namnteckning eftersom det inte 
finns något regelverk för detta.  
 
HSB Malmös styrelse har bara ett par veckor innan deadline för motionerna till 
årsstämman 2008 gått ut med ett nytt krav om underskrift av motionen. 
Vad HSB Malmös styrelse inte verkar ha förstått är att de flesta lär få svårt att 
underteckna digitalt inskickade motioner. 
 

22.  Lägg in datum i din motion för när du lämnat in din motion. 
 

23.  Lämna in din motion i tid (ej efter sista datum för inlämnandet av motioner). 
 

24.  En liten finess med motioner som nästan ingen upptäckt är att man med 
motioner kan få fram sina åsikter till andra medlemmar, även om dessa åsikter 
inte är direkt kopplade till själva motionen. Utnyttja denna möjlighet !!! 
Du kan i din motion lägga in de åsikter och funderingar som du vill att stämman 
ska få kännedom om (se exempel 2 nedan). T.ex. att fundera på till nästa 
stämma. 
 
OBS! Notera att du kan motionera om precis vad du vill. Det finns inga som helst 
begränsningar. Men stämman kan bara ta beslut i frågor som är inom stämmans 
kompetensområde. Vad detta innebär är att stämman t.ex. inte kan ta beslut om 
att höja akasse-avgiften eller om något som står i strid med lagen. Men allt 
annat, inom föreningen, går alldeles utmärkt att motionera och besluta om (även 
om det tyvärr finns mindre vetandes medlemmar och HSB-anställda som hävdar 
annat).  
 

25.  Även om jag rekommenderar att vara så konkret som möjligt i motionen så kan 
det i vissa fall vara ett taktiskt smart drag att utelämna viss information i 
motionen. 
Du tar i stället upp denna information muntligen på själva stämman.  



 
OBS! 
Du har på stämman alltid full rätt att såväl tala för din motion, som att förklara 
närmare hur du tänkt dig och att utveckla motionen samt att förändra 
densamma.  
 

26.  För många motioner kan du lägga till att det snarast (före redovisningsårets 
slut) ska föras in i stadgarna vad du motionerat om. Därmed fastställs 
regelverket i stadgarna för framtiden. 
 

27.  Kräv mottagningsbevis, dvs bekräftelse på att motionen mottagits och 
registrerats.  
 

28.  På stämman; 
Tänk på att om styrelsen vill att en motion inte ska gå igenom så kommer 
styrelsen att försöka se till så att motionen behandlas så snabbt på stämman att 
ingen hinner reagera förrän beslutet är klubbat.  
 
Ett annat vanligt trick är att se till så att motionären inte kan göra sig hörd. 
T.ex. genom att inte ge denne en mikrofon (ett trick som frekvent används av 
styrelsen i min egen brf).  
 
Styrelsen kan också ha en grupp "styrelsetrogna" som arbetar för styrelsen med 
som mål att störa stämman så mycket som möjligt, i stället för att konkret 
bemöta motionen. Dessa "styrelseslavar" är ett av de största problemen för att 
lyckas få igenom vettiga motioner. Deras enda mål är att ställa in sig hos 
styrelsen, och de bryr sig inte ett dugg om vad motionen behandlar. 
Det som mest effektivt stoppar dem är att aldrig låta dem få sista ordet! 
Bemöt varje angrepp från dem (ej aggressivt), och acceptera aldrig om 
mötesordföranden inte vill låta dig göra detta. Det är din rättighet! 
 
Var också beredd på att de flesta på en stämma är fega och resonerar enligt 
devisen; "Bättre sitta ner än att ställa sig upp och falla". 
Dvs de som håller med dig om motionen sitter bara tysta, medan de som är emot 
din motion är desto ljudligare. 
Då kan det vara bra om man redan före stämman gått ihop med andra för att 
kunna göra sig hörd. 
 
Personangrepp är inte helt ovanligt förekommande. Speciellt de "styrelsetrogna" 
ägnar sig åt denna teknik. Vid varje personangrepp ska du bara omedelbart 
avbryta den som kränker dig och ropa "Ordningsfråga", varefter du kräver att 
mötesordföranden styr upp stämman. Det är mötesordförandens skyldighet att 
göra detta (utan din uppmaning), och sker ej detta kan stämman klandras. 
 

29.  OBS! Även om stämman bifaller din motion så kan det hända att den inte 
genomförs av styrelsen trots att det är i strid med lagen. Detta pga att 
protokollföraren, som alltid är på styrelsens sida mot medlemmarna, mixtrar 
med formuleringen i protokollet. Protokollföraren lägger in en luddig formulering 
i protokollet som kan tolkas fritt, vilket sedan utnyttjas av inte helt ärliga 
styrelser. 
HSB Malmö utnyttjar sig av denna teknik (som vi kan se från protokollet 2007). 
Det är alltså därför extremt viktigt att du i såväl motion som på stämman särskilt 
säkrar dig från att detta ska hända. 
Skriv i motionen att formuleringen i protokollet ska överensstämma med 
motionen fullt ut. 
På stämman kan du sedan särskilt begära att avvikelser från din motion ska 
föras in i protokollet och att det ska stå att motionen i övrigt antagits i sin helhet. 
 

30.  En annan vanlig teknik från styrelsen för att stoppa motioner från att 



genomföras är att rekommendera att en utredningsgrupp eller liknande tillsätts 
för att behandla motionen. I detta läge har du direkt förlorat kontrollen över din 
motion och stämman tas ifrån sin lagstadgade beslutsrätt (som regel). 
Därför måste du med alla medel se till att ett beslut med anledning av din motion 
verkligen tas på stämman, om det inte verkligen är befogat med en utredning. 
Stämman måste fatta ett konkret beslut, och ett beslut som verkligen leder till 
något.  
 
Om det inte finns någon annan möjlighet, och beslutet blir att någon form av 
utredningsgrupp tillsätts med anledning av din motion så är följande två punkter 
av yttersta vikt; 

a.  Kräv att det i protokollet ska föras in att på ett bestämt datum (eller inom 
viss tidsperiod) ska stämman (extrastämma) ta beslut i frågan, efter att 
utredningen är klar.

b.  Kräv att det ska föras in i protokollet att du (och övriga medlemmar) 
löpande ska informeras (och vara delaktig) i utredningsarbetet. 
 

Att styrelsen ska "beakta" det du motionerar om är helt utan värde, och en 
sådan formulering är oacceptabel.

Ett exempel;  
 
MOTION #1 

Organisationsschema för HSB

Bakgrund: 
Jag har noterat att det saknas ett organisationsschema för HSB Malmö såväl som för HSB-
organisationen i sin helhet (t.o.m. HSB Riksförbund saknar ett korrekt sådant).  
 
Alla andra företag/bolag och större organisationer har ett organisationsschema!  
 
Jag tror att det skulle vara positivt för alla om ett sådant organisationsschema var tillgängligt 
även för alla medlemmar inom HSB Malmö.  
 
Detta eftersom det då skulle bli lättare att förstå hur organisationen är uppbyggd, och detta kan 
vara ett litet bidrag för att skapa ett ökat engagemang bland de annars så kraftigt oengagerade 
medlemmarna.  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse: 

1.  Vad är skälet till att HSB Malmös styrelse inte har lagt ut ett sådant organisationsschema 
för länge sedan? 
 

2.  Ser HSB Malmös styrelse någon nackdel med att medlemmarna får reda på hur 
organisationen är uppbyggd?

Jag önskar att HSB Malmös styrelse ger konkreta och relevanta svar på ovanstående frågor.  
 
Sammanfattning: 
[Ingen sammanfattning i detta exempel pga kort motion]  
 
Jag yrkar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska omedelbart lägga ut komplett och dagsaktuellt 



organisationsschema, åtkomligt för samtliga medlemmar. 
 

2.  Det ska på HSB Malmös webbplats finnas ett organisationsschema för HSB 
Malmös organisation och ett för hela HSB. 
 

3.  Organisationsscheman ska läggas ut senast två veckor efter årsstämman 2008 
(men helst innan denna motion tas upp till behandling). 
 

4.  Dessa organisationsscheman ska löpande och omedelbart uppdateras 
allteftersom förändringar sker; med antal anställda, med planerade förändringar, 
etc. 
 

5.  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska 
vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år! 
 

6.  Processen med att ta fram dessa organisationscheman redovisas löpande av HSB 
Malmös styrelse för alla medlemmar via HSB Malmös webbplats till dess att 
arbetet är fullt ut färdigställt.

Avslutningsvis: 
Om HSB Malmös styrelse lägger ut dessa organisationscheman innan årsstämman så kommer 
detta att effektivisera stämman genom att det blir en motion mindre att ta ställning till, och 
tiden kan utnyttjas på ett bättre sätt.  
 
Ordningen på de motioner jag skrivit får inte ändras om. Motionerna ska alltså presenteras för 
stämman i den ordning jag skrivit dem (enligt numrering) och jag vill att styrelsen besvarar 
varje motion separat, med konkreta och relevanta synpunkter.  
 
Jag förutsätter att styrelsen kontaktar mig för att diskutera varje motion jag skrivit. 
Jag ser fram emot en personlig kontakt med styrelsen. Om styrelsen har någon undran om de 
motioner jag författat så vill jag gärna att styrelsen tar kontakt med mig angående detta.  
 
Om stämman bifaller denna motion (vilket jag förutsätter) så ska formuleringen i 
stämmoprotokollet överensstämma med motionen fullt ut och eventuella avvikelser från 
motionen som stämman beslutat om ska särskilt markeras som sådana i stämmoprotokollet, 
samtidigt som det där står att motionen i övrigt antagits i sin helhet.  
 
Medlem # 12345 2007-10-05 

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Ovanstående tips (ev. i ytterligare bearbetad form) på hur man författar 
motioner läggs utan fördröjning ut på HSB Malmös webbplats. 
 

2.  Denna information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska 
vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

3.  HSB Malmö ska aktivt verka för att dessa tips för hur man skriver motioner 
sprids - i sin helhet - av brf-styrelserna till medlemmarna i HSB Malmös brf:ar. 

4.  Dessa tips tas också upp i medlemstidningen som ett led i att få medlemmar till 
att engagera sig genom att skriva motioner.

Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27 



MOTION #134. 

Information om enskild medlems motionsrätt & valberedning

Bakgrund: 
Pga det lilla antalet motioner som lämnas in till HSB Malmös fullmäktigesammanträde under 
tidigare år så är det uppenbart att det behövs upprepade påminnelser om möjligheten att 
påverka genom motioner.  
 
HSB Malmö lade (uppenbarligen ytterst motvilligt) med anledning av förra årets motion in en 
liten text under rubriken "Meddelande" i SDS och SKD, söndagen den 6:e februari 2008.  
 
Den såg ut som följer;  
 
Nu är Det TID aTT vara meD OCH PåVerKa (Min kommentar: OBS! Jag skojar inte här, det 
är exakt så det är skrivet med versaler och gemener).  
 
HSB Malmö har årsmöte i april. Då fattas många viktiga beslut om verksamheten.  
Både enskilda medlemmar och alla HSBs bostadsrättsföreningar äger tillsammans HSB 
Malmö.  
 
Nu kan du vara med och göra din röst hörd. Lämna förslag på vad du vill påverka och 
förbättra.  
 
Senast den 31 januari vill vi ha ditt förslag för att det skall kunna föras upp som en 
beslutspunkt i april.  
 
Du skickar dem till: "Motion till HSB Malmö" 
HSB Malmö | HSB Turning Torso 
211 15 Malmö  
 
Du kan också lämna in förslag på vår hemsida: www.hsb.se/malmo och klicka dig 
vidare till förslag till årsmötet. (Min kommentar: Det kunde medlemmen då inte alls göra!)  
 
Glöm inte att uppge ditt namn, var vi kan nå dig och ditt medlemsnummer i HSB 
Malmö.  
 
Välkommen Styrelsen för HSB Malmö  
 
HSB Malmö, HSB Turning Torso, 211 15 Malmö, tfn 040-35 77 00  
 
Med detta anspråkslösa "Meddelande" i SDS och Skånskan under denna helg så blev det säkert 
flera procent av HSB Malmös medlemmar som fick informationen som skulle vara till samtliga 
medlemmar. Alltså i högsta grad långt ifrån alla !!!  
 
Vem tror att denna oansenliga lilla text verkligen motiverade medlemmar att skriva motioner?  
 
Det lilla meddelandet lades dessutom ut under en helg då väldigt många var bortresta.  
 
Utöver att informationen var anspråkslös, omotiverande, svårhittad och utlagd en olämplig dag 
(och endast vid ett tillfälle) så är det naturligtvis en stor del medlemmar som inte har SDS/SKD.  
 
Vad är skälet till att HSB Malmö kräver att medlemsnummer ska anges? Hur många vet sitt 
medlemsnummer? Jag vet inte var detta står, men lyckades hitta ett nummer i en skrivelse som 
var ungefär 10 år gammal.  
Det finns inget regelverk någonstans som säger att medlemsnummer ska uppges. Det ska 
naturligtvis räcka mer än väl att en kontaktväg till medlemmen uppges någonstans i skrivelsen 
med motioner till styrelsen. Inte utan att man får en känsla att detta var försök från HSB 
Malmös styrelse att försöka hämma medlemmarna från att skriva motioner.  



 
Ovanstående skickades ut 6 dagar för sent! Utan varken ursäkt eller förklaring! 
I motionen som föranledde denna information stod det att minst en månad före deadline för 
motioner så skulle medlemmarna fått informationen (vilket är så självklart att det egentligen 
inte skulle ha behövts skrivas). Detta förslag antogs av stämman.  
 
I protokollet står det att informationen ska gå ut antingen via utskick av avgiftsavierna för 
kvartal 1 eller i media.  
 
För alternativet med avgiftsavierna så når man i så fall bara de medlemmar som har sin 
förvaltning hos HSB Malmö.  
 
För media når man bara de som har antingen SDS eller Skånskan. 
Inte de andra som har en annan tidning (t.ex. DN, SVD, Trelleborgs Allehanda, Ystads Allehanda 
eller någon gratistidning som Metro, etc). 
Man når bara de som är hemma och läser sin tidning. Notera att HSB Malmös styrelse valde att 
lägga ut informationen under en helg - och endast vid ett tillfälle - då väldigt många är bortresta. 
Man når bara de som lyckas hitta denna oansenliga information (jag hade inte sett den om jag 
inte aktivt och noga letat efter just denna information. 
Man når inte de som inte har någon tidning alls.  
 
Det får inte gå till så här! 
Det är ett rent skamligt beteende av HSB Malmös styrelse och det måste finnas någon form av 
kvalitet i det som HSB Malmö utför. 
Det här är bara ett rent slöseri med medlemmarnas pengar.  

 
Efter ovanstående information i media så tänkte man att nu kan det väl ändå inte bli värre! Men 
den som trodde detta bedrog sig själv.  
 
Efter att ovanstående information en vecka för sent förts in i de två dagstidningarna så går HSB 
Malmös styrelse ut på HSB Malmös webbplats med ny och delvis avvikande information från 
tidigare meddelande.  
 
Där står; 
Var med och påverka ditt boende!  
 
HSB Malmö ägs av medlemmarna. De beslutar om verksamheten i demokratisk 
ordning. På föreningsstämman ges möjlighet att komma med förslag på nya sätt att 
driva föreningen eller ändra på sådant som man anser felaktigt.  
 
Stämma 
Torsdag den 24 april 2008 hålls HSB Malmös ordinarie föreningsstämma. Mötet 
kommer att hållas under kvällstid i Malmö. Exakt tid och plats meddelas senare.  
 
Lämna motioner 
Förslag som skall behandlas på årsmötet kan lämnas in av enskild medlem liksom av 
bostadsrättsförening.  
 
Motioner, avsedda att behandlas vid stämman, skall vara undertecknade. Glöm inte att 
uppge var det går att nå dig samt vilket medlemsnummer du har. Insända senast 31 
januari skickar du dem till: "Motion till HSB Malmö", HSB Malmös styrelse, HSB Turning 
Torso, 211 15 Malmö.  
 
Möjlighet att lämna motioner digitalt via formulär här på webbsidan öppnas upp under 
vecka 2.  
 
Alf Gustavsson 2008-01-05  
 



Det finns inget varken i lag, stadgar eller något annat regelverk för HSB Malmö som säger att 
motioner ska vara undertecknade. Det är bara ett påhitt från HSB Malmös styrelse! 
HSB Malmös styrelse tar sig friheten att skapa ett eget regelverk, och detta dessutom utan att 
först rådgöra med sin arbetsgivare eller samråda med någon kunnig inom området.  
 
Inga krav på varken medlemsnummer eller underskrift har funnits under HSB:s snart 
hundraåriga historia. Vad är skälet till att HSB Malmös styrelse nu plötsligt - bara ett 
par veckor innan slutdatum för inlämnande av motioner - vill införa dessa?  
 
Vad är styrelsens skäl till att en motion ska undertecknas? Det är ingen juridisk handling.  
 
Först går HSB Malmös styrelse ut i media om att det räcker med att ange medlemsnummer. 
Sedan (utan att rätta sig själv i media) går HSB Malmös styrelse ut på en plats där nästan inga 
medlemmar ser det om att styrelsen egenmäktigt lagt till ett krav om att motionen ska vara 
undertecknad.  
 
Hur vill HSB Malmös styrelse att en medlem ska kunna underteckna ett mail eller ett 
digitalt inskick via HSB Malmös webbplats?  
 
Dessutom ändrar styrelsen till var motionen ska adresseras. 
HSB Malmös styrelse vill inte ens någonstans uppge epost-adress !!! 
 
Efter önskemål från mig så fick jag efter en vecka en e-post adress att skicka mina motioner till 
(motion@malmo.hsb.se). Men det var bara jag som fick denna information. HSB Malmös styrelse 
lade inte ens ut e-post adressen för motioner på HSB Malmös webbplats. 
Men visst var det snällt att skapa en ny e-post adress enkom för mig.  
 
Styrelsens beteende kan upplevas som att det var menat att förvirra och komplicera. Helt enkelt 
för att försöka reducera antalet motioner på alla sätt som är möjliga? 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmö ska årligen i direktutskick tydligt informera samtliga medlemmar om 
sin motionsrätt till HSB Malmö, tillsammans med information om hur man 
motionerar och vilket sista datum är för inlämnande av motioner. 
 

2.  Detta ska göras på flera olika sätt. Via avgiftsavierna är bara ett av alternativen 
(speciellt eftersom man med denna metod inte når alla medlemmar). 
Via medlemstidningen är ett av dessa alternativ. 
 

3.  Det ska även finnas mycket lättillgänglig information för samtliga medlemmar 
om det fastställda regelverket (dvs riktlinjerna) för motioner. 
 

4.  Regelverket/riktlinjerna ska alltid ligga ute på HSB Malmös webbplats och 
löpande uppdateras allteftersom förändringar sker. 
 

5.  HSB Malmös styrelse ska ge exempel på vad motioner kan ta upp. T.ex.; 
stadgeändringar, ekonomifrågor, arvoden, reseersättningar, information, 
demokratifrågor, insynsfrågor, former för medlemskap, HSB Malmös relation till 
HSB Riksförbund, uppdrag för styrelsen, förtroendevaldas uppgifter, vilka frågor 
HSB Malmös styrelse ska driva, HSB Malmös relation till de olika 
bostadsrättsföreningarna, debattartiklar som HSB Malmö ska skriva, osv. 
 

6.  Det ska tydligt framgå att det är fullt tillräckligt att det någonstans uppges en 
kontaktväg till medlemmen (inga andra krav ska ställas i detta avseende). 
 

7.  Denna information via direktutskick till alla medlemmar om deras motionsrätt 
ska skickas ut 1-2 månader före årsstämman. 
 



8.  I denna årliga påminnelse i form av direktutskick ska HSB Malmö också 
informera om att det är viktigt att medlemmarna lämnar in förslag till 
valberedningen. 
 

9.  Informationen ska formuleras och gå ut till medlemmarna på ett sätt som 
verkligen motiverar medlemmarna att såväl skriva motioner som att föreslå 
medlemmar till olika förtroendeposter. 
 

10.  Informationen om valberedningen och nomineringar ska vara omfattande! 
All information ska finnas med, inte bara kontaktvägar till valberedningen via 
postadress, epost och telefon samt vilka poster man kan nominera personer till, 
utan även ett komplett regelverk (riktlinjer).  
- Det får inte finnas något som hämmar medlemmarna från att lämna in förslag.  
- Tvärtom ska HSB Malmö på olika sätt se till att verkligen motivera medlemmar 
att lämna in förslag.  
- Det ska informeras om vilka uppgifter som är obligatoriska att uppge för den 
medlem som föreslås (i princip bara för- och efternamn samt en kontaktväg till 
personen ifråga), och vilka uppgifter som det är bra att ha med. 
- Det ska informeras om att man självfallet ska kunna nominera sig själv. 
 

11.  Det ska också såväl i ovanstående nämnda direktutskick från HSB Malmö till alla 
medlemmar som på HSB Malmös webbplats utgå en tydlig rekommendation till 
alla styrelser att de ska sätta upp information och påminnelser på 
anslagstavlorna i de lokala brf:arna (eller via internt direktutskick) om enskilda 
medlemmars motionsrätt till HSB Malmös föreningsstämma samt om 
nomineringar till HSB Malmö.  
 
Om någon fullmäktigeledamot skulle motsätta sig detta så kan det enbart vara i 
egenintresse. Det är inte en fullmäktigeledamot som ser till sin förenings bästa!

Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27 



MOTION #135. 

Styrelsen ska redovisa om motioner ej tagits med till stämman

Bakgrund: 
Man kan bara hoppas att ingen motion "försvinner" i hanteringen. Denna risk ökar ju fler 
motioner som lämnas in. Dessutom så vet fullmäktigeledamöterna inte om styrelsen inte tar 
med en motion bara för att styrelsen anser att motionen inte följer något tänkt regelverk (t.ex. 
ej undertecknat "korrekt"). Långt ifrån alla motionärer deltar på stämman (av olika anledningar) 
där motionerna behandlas.  
 
Fråga till HSB Malmös styrelse; 

●     Har HSB Malmös styrelse undanhållit någon motion till denna årsstämma?

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Om HSB Malmös styrelse inte tar upp en motion på HSB Malmös årsstämma så 
ska detta tydligt redovisas skriftligen i kallelsen till fullmäktigesammanträdet. 
 

2.  Denna redovisning ska minst innehålla; 
�❍     Namn på den som skrivit motion 
�❍     Övergripande vad motion handlat om 
�❍     Mycket tydliga skäl, med exakt referens - och citat - till ev. regelverk, till 

varför styrelsen underlåtit att ta med motionen. 
�❍     Om styrelsen kontaktat motionären i frågan och vad resultatet i så fall blev 

av detta. 
�❍     Om styrelsen gett motionären möjlighet att omformulera motionen (det är 

ett krav att styrelsen gör detta om motionären kan nås).

3.  Har styrelsen felaktigt underlåtit att ta upp en motion måste (vilket bara är 
enligt lag, men det skadar inte att ha det på pränt i stadgar) denna eller dessa 
motioner behandlas på en extrastämma inom en månad från stämman där 
motionen skulle ha tagits upp.  
 
Vad som är viktigt här är att styrelsen ska göra detta utan att motionären ska 
behöva stämma styrelsen så att HSB Malmös medlemmar därigenom måste 
betala för styrelsens misstag.

4.  Ovanstående regler förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #136. 

HSB Malmö ska inte besvara motioner åt brf-styrelser

Bakgrund: 
Styrelsen i min förening klarar själv inte av att svara på inkomna motioner. De låter därför HSB 
Malmö besvara motioner som ställs i min lokala brf. Det är skrämmande att HSB åtar sig dylika 
uppdrag, men så fungerar det tyvärr. En fördel med detta är dock att jag kan se i detalj hur HSB 
Malmö besvarar motioner. HSB Malmö använder alla trick de kan för att få stämman att avslå 
varje motion och för att brf:ens styrelse sedan ska slippa genomföra de motioner som till viss 
del gått igenom. Det har därför i princip aldrig hänt att en motion gått igenom helt, oavsett hur 
bra den varit. Inte ens om det enbart handlat om att följa lagen.  
 
Hemligt! 
Detta sker i största hemlighet och medlemmarna får aldrig reda på att HSB Malmö lagt ner en 
massa energi på att trycka ner motionärer, varken i svaren på medlemmens motioner eller via 
brf:ens årsredovisning. HSB Malmö tjänar pengar på styrelsens totala inkompetens, och detta 
alltså utan att det ens avslöjas för medlemmarna. 
 
HSB Malmö åtar sig uppdrag med som enda syfte att trycka ner motionärer 
Jag anser att HSB Malmö inte ska smutsa ner sitt rykte på detta högst odemokratiska sätt, 
genom att åta sig uppdrag med som enda syfte att hjälpa styrelser formulera svar för att direkt 
lura medlemmarna att avslå alla motioner, oavsett hur bra och viktiga de är.  
 
Detta är inget annat än ett hån mot demokratin!  
 
Direkta lögner från HSB Malmö, allt för att lura stämman 
HSB Malmö utför detta arbete t.o.m. genom att besvara motioner med allt ifrån fula vinklingar 
till rena och otvetydiga lögner. Är det så att HSB Malmö skulle förneka detta så kommer jag att 
till hela Sveriges åsyn på min webbplats om bostadsrätter, lägga ut ett antal exempel på hur 
HSB Malmö rent konkret fört medlemmarna bakom ljuset.  
 
HSB Malmö ska inte få underminera brf:ar med sitt direkta agerande 
Är det så att brf-styrelsen är så fullständigt inkompetent att den inte ens klarar av att svara på 
motioner så måste detta komma till medlemmarnas kännedom, så att de ges en möjlighet att 
omedelbart sparka ut denna katastrofstyrelse.  
 
Fråga till informationschef Bengt Skånhamre, HSB Malmö (svar önskas i svar till denna motion): 

●     Du sitter som ledamot i min brf, vad anser du om detta agerande från HSB Malmö?

Fråga till HSB Malmös styrelse (svar önskas i styrelsens skriftliga svar till denna motion): 

●     Tycker styrelsen att det är rätt av HSB Malmö att på detta sätt besvara motioner åt 
styrelsen och tjäna stora pengar på styrelsens okunskap, utan ens medlemmarnas 
vetskap?

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmö/HSB-representanter ska aldrig åta sig uppdrag - utan stämmans 
uttryckliga godkännande först - att besvara motioner åt brf-styrelser för att 
därigenom t.ex. tjäna pengar på styrelsens inkompetens. 
 

2.  HSB Malmö/HSB-representanter ska aldrig ens bistå med hjälp i hur svaren på 
en brf-motion ska formuleras. 
 



3.  Ovanstående läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #137. 

Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner

Det kan tyckas självklart att det är styrelsen som ska besvara motioner, men bl.a. med 
anledning av att HSB Malmö åtagit sig uppdraget att besvara motionerna för styrelsen i min brf 
så finns det all anledning att säkra sig mot att HSB Malmös styrelse inte gör likadant och 
spenderar medlemmarnas pengar på att andra ska besvara motionerna åt HSB Malmös styrelse.  
 
Fråga till HSB Malmös styrelse; 

●     Har HSB Malmös styrelse helt på egen hand besvarat samtliga motioner till denna 
stämma, och om så ej är fallet; vem i övrigt har bistått med hjälp för vilka motioner?

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska på egen hand och med egna ord besvara motioner 
ställda till HSB Malmö. Endast i de fall expertis helt uppenbart behöver anlitas 
för t.ex. kostnadsberäkningar eller liknande kan styrelsen betala för att få hjälp 
med ta fram vissa uppgifter. 
 

2.  Alla ev. kostnader för hanteringen av motionerna ska särskilt redovisas i 
årsredovisningen 
 

3.  Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
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MOTION #138. 

Får ej svara på motion att "bevis saknas"

Bakgrund: 
I min brf så svarar styrelsen, så fort de har en möjlighet, att motionären inte presenterat bevis 
på det som framförs. Detta naturligtvis utan att fråga motionären, men i stor förhoppning om att 
inga bevis kommer att presenteras. Det är bara ett ytterst billigt trick av styrelsen som inte hör 
hemma i en demokratisk förening.  
 
Det har förvisso aldrig inträffat i HSB Malmös styrelse, men det skadar inte att säkra sig mot att 
det någonsin inträffar, inte minst med tanke på att HSB Malmö ser mellan fingrarna att man 
beter sig så här i brf:ar.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  I svar på motioner får ej nämnas något om att bevis saknas, eller att bevis ej 
presenterats, att något är en "subjektiv bedömning", eller att styrelsen inte kan 
kommentera något visst pga att det i motionen inte presenterats bevis i den 
aktuella frågan, utan att styrelsen först kontaktat motionären och bett denne 
presentera kompletterande fakta för det som styrelsen anser ofullständigt. 
 

2.  Ovanstående punkt förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar
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MOTION #139. 

Nya normalstadgar för HSB Malmö

Bakgrund: 
HSB:s normalstadgar som tagits fram av HSB Riksförbund lämna väldigt mycket att önska. 
Jag föreslår att HSB Malmö visar framfötterna här och antar andra normalstadgar, av betydligt 
högre kvalitet än de nuvarande.  
 
Jag har tagit fram ett komplett stadgepaket som brf:arna kan utgå från och mycket lättare 
anpassa efter sin egen brf:s personliga behov och önskemål, jämfört med de luddiga 
normalstadgarna från HSB Riksförbund som saknar mängder av värdefulla bitar.  

Se bilaga till denna motion med mitt stadgeförslag!

 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Riksförbund ges möjlighet att inom 4 veckor ge sina synpunkter på de av 
mig förslagna nya normalstadgarna, i bilaga här.  
 
För att denna motion ska behandlas på ett effektivt sätt så får man hoppas att 
HSB Malmös styrelse förstår att HSB Riksförbund ska lämna sitt slutgiltiga 
utlåtande till mitt förslag på normalstadgar i svaret på denna motion.  
 

2.  Efter att HSB Riksförbund gett sina synpunkter görs ev. justeringar och nya 
normalstadgar antas för HSB Malmö på en nära förestående extrastämma (inom 
6 månader från årsstämman) som utlyses av HSB Malmös styrelse. 
 

3.  De nya fastställda normalstadgarna distribueras till alla brf:ar inom HSB Malmö.

4.  HSB Malmö ska också försöka förmå HSB Riksförbund till att anta de nya 
normalstadgarna så att de sprids i hela Sverige.
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Motioner till HSB Malmö

Motion # 00. 

Inledning

140.  Svar på frågor om VD:ns löneavtal! 
 

141.  Redovisning av uppdrag 
 

142.  Avveckla HSB Omsorg?
143.  HSB Malmö ska vara aktiv i frågan om postboxar 

 
144.  Presentation av alla brf-valberedare
145.  Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl. 

 
146.  Info om HSB-ledamöter på webben 

 
147.  Uppföljning av förtroendevalda
148.  Val av skrivkunniga förtroendevalda 

 
149.  Särskild medlemsrepresentant 

 
150.  24-timmarsregeln - HSB måste svara på frågor 

 
151.  Ingen spärr för utskrift av information! + Format 

 
152.  Hur blir man HSB-ledamot/HSB-representant? 

 
153.  Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats
154.  Införande av en fungerande sökfunktion på HSB Malmös webbplats 

 
155.  Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor 

 
156.  Rutiner för att avsätta ledamot 

 
157.  Komplett förteckning över Brf:ar inom HSB Malmö

Hur HSB Malmös styrelse kommer att arbeta för att besvara årets motioner återstår att se, men 
det finns onekligen en viss risk att HSB Malmös styrelse kommer att försöka styra 
fullmäktigeledamöterna till att avslå så många motioner som möjligt, kanske i princip alla 
motioner. Årsstämman 2008 kommer därför att bli särskilt intressant för att se just hur många 
självständigt tänkande fullmäktigeledamöter det finns.  
 
Det kommer också att bli intressant att se om de sunt tänkande ledamöterna som omväxling 
vågar ställa sig upp och ta motionerna i försvar, i stället för att bara de som inte vill se några 
förändringar överhuvudtaget gör sig hörda. 



MOTION #140. 

Svar på frågor om VD:ns löneavtal!!

Bakgrund: 
 
HSB Malmös styrelse har inte velat redovisa det avtal som Alf Gustavsson tog fram med Lars 
Danielsson. Varför styrelsen vill dölja detta för medlemmarna kan man undra över, men detta 
hemlighetsmakeri känns helt oacceptabelt i en medlemsorganisation, utöver att det bryter mot 
koden för föreningsstyrning (och etiska riktlinjer om det hade funnits sådana)!  
 
Via omvägar har dock följande information kommit mig till del om detta VD-avtal: 

1.  160.000 kr i lön/månad (1.920.000 kr/år) exkl. sociala avgifter. 
 

2.  102.000 kr/månad i avsättning till kapitalförsäkring (1.224.000 kr/år). 
 

3.    56.000 kr i pensionsfond per månad (672.000 kr/år) 
Plus ev. övriga pensionsförmåner (tjänstepension, direktpension, efterlevandepension). 
Se årsredovisning: "Pensionsutfästelserna är säkerställda och oantastbara". 
 

4.  x kr för förmån av fri bil (som tidigare). 
 

5.  x kr för städning i hemmet (nytt krav från VD).

Totalt 340.000 kr/månad (om man bara räknar fri bil och städning som 22.000 kr/mån) + 
sociala avgifter = totalt 420.000 kr (plus ev. tillkommande oredovisade pensionsförmåner). 
Alltså en höjning av VD:ns årslön till drygt 5 miljoner kronor (egentligen en hel del mer, 
beroende på hur man räknar).  
 
Dvs ungefär hälften av medlemsavgiften från alla medlemmar i HSB Malmö går åt bara 
till VD:ns lön!  
 
OBS! 
Notera hur man i årsredovisningen för HSB Malmö försöker dölja VD:ns riktiga lön!  
 
Sedan tillkommer; 

●     privat sjukvårdsförsäkring till oredovisat värde, och en
●     fallskärm ("VD är efter uppsägningstidens utgång berättigad till ett avgångsvederlag 

motsvarande sex månadslöner", utan att det redovisas vad som ingår i "månadslöner").

OBS! HSB Malmös VD = drygt 5 mkr --- HSB Stockholms VD = under 1,6 mkr 
De drygt 5 miljoner kronorna till HSB Malmös VD kan jämföras med lönen på 1,3 
miljoner kronor till HSB Stockholms VD, som utöver detta endast har en "försumbar" 
del i förmåner (totalt under 1,6 mkr i lön och övriga förmånsersättningar).  
 
Vad är det som gör att HSB Malmös VD ska ha 3,5 miljoner kronor mer än VD:n för 
Sveriges största region?  
 
Den som går ut och säger att det är ett förhastat beslut att kicka en VD som beter sig på detta 
fula sätt har verkligen ett snedvridet sätt att se på vad som är rätt och fel!  
 
Styrelsens tak 
Det tak styrelsen satt för höjningen av VD:ns lön var till 3,9 miljoner kronor !!! 
Men vad ingick i det tak som styrelsen satt? Bara rena lönekostnader eller inkluderat allt? 
 



Hållhake? 
Allt detta gör onekligen att man undrar vilken hållhake VD:n haft på styrelsen.  
 
Fullmäktige skulle luras! 
Från den information jag har så var det också avsikten att medvetet försöka lura 
fullmäktigeledamöterna om VD:ns löneökning, vilket inte precis gör situationen bättre.  
 
Löneökning till över 5 miljoner kronor inget konstigt? 
Till media har Alf Gustavsson förklarat sitt avtal med att det inte var något konstigt med avtalet 
eftersom VD:ns lön revideras årligen och detta var bara vad han gjorde.  
 
De som röstade för att Lars Danielsson skulle få stanna kvar var; 

1.  Suppleant Daniel Ljung. 
 

2.  En av de sex kvarvarande styrelseledamöterna (ännu oredovisat vem detta är). 
 

3.  Arbetstagarrepresentanterna (med stöd av sina suppleanter).

Måtte dessa personer aldrig någonsin få komma tillbaka! 
Det skulle kunna bli förödande för HSB Malmös framtid!  
 
En fördel med vad som inträffat är att alla nu vet att arbetstagarrepresentanterna i styrelsen 
inte bryr sig om någonting, och att de närmast är att beskriva som en fara för medlemmarna 
och medlemmarnas bästa. Deras roll måste styras upp, och de måste få klart för sig att de inte 
ska ha någon makt att förstöra för medlemmarna på olika sätt, t.ex. genom att låta en VD sko 
sig på medlemmarnas bekostnad på detta synnerligen allvarliga sätt.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska skriftligen (senast i svaret på denna motion) besvara 
följande frågor;  
 

1.  Exakt hur ser det avtal ut som Alf Gustavsson tecknat med Lars 
Danielsson? 
 
Detta avtal ska presenteras för alla medlemmar i sin helhet! 
 

2.  Varför har styrelsen försökt dölja detta avtal in i det längsta? 
Varför har inte detta avtal presenterats för alla medlemmar (bl.a. lagts ut 
på HSB Malmös webbplats), trots att det var detta som var avgörande för 
att styrelsens ordförande gick/fick gå? 
 

3.  Det är t.o.m. oklart om det tecknats något avtal med f.d. VD:n. 
Har ett kontrakt tecknats mellan VD och styrelseordförande?  
 
Om så har skett, hur kan styrelsen ge en person i styrelsen detta mandat? 
Och varför?  
 
Exakt hur är den fullmakt formulerad som gav ordföranden full frihet att 
göra vad han ville utan någon som helst insyn från övriga delar av 
styrelsen?  
 

4.  Styrelsen påstår att de framfört klagomål både enskilt och i grupp hela 
tiden på Alf Gustavssons ledarskap. Vad exakt har detta rört för frågor? 
 
Styrelsen ska redogöra för alla klagomål styrelsen framfört till ordföranden. 
Detta för att veta hur styrelsen tänkt och agerat, vilket är inte minst viktigt 
inför val av styrelse på årsstämman.  



 
5.  Vad är skälet till att styrelsen inte varit öppen och redogjort för dessa 

konfliktfrågor till medlemmarna (eller någon annan), varken före eller 
efter att styrelsens ordförande lämnade? 
Håller alla varandra om ryggen in i det längsta?  
 

6.  Hur länge har detta förhållande pågått att VD:n förhandlat sin lön med sin 
rotary-broder, styrelseordföranden?  
 

7.  Är detta skälet till att VD:n redan innan lyckats få en så ofattbart och 
oförtjänt hög lön och höga förmåner ? 
 

8.  Vilka rutiner finns det i styrelsen (om några) när det kan gå till på det här 
sättet?  
 

9.  Vad är skälet till att styrelsen inte informerat någon, inte ens revisorerna, 
om vad som pågått, när styrelsen haft sina åsikter om 
styrelseordförandens dåliga ledarskap så här länge?  
 

10.  Vad är skälet till att styrelsen inte informerade revisorerna ens efter att 
avtalet mellan VD och styrelseordförande kom till styrelsens kännedom? 
 

11.  Revisorerna fick i stället sin information via media. Tycker styrelsen att det 
är så det ska gå till?  
 

12.  Hur kan styrelsen låta VD och ordförande förhandla med varandra trots att 
styrelsen visste om att de var president och vice president i samma Rotary-
klubb?  
 
Varken styrelse eller suppleant har tydligen tyckt att det var något 
konstigt med detta förfarande, lika lite som att endast en enskild ledamot 
får full frihet att teckna avtal precis hur han vill utan den övriga styrelsens 
vetskap.  
 

13.  Har Lars Danielsson något fallskärmsavtal som inte redovisats i HSB 
Malmös årsredovisning (eller är det "bara" de sex månadslönerna)?  
 

14.  Vilket tak satte styrelsen på VD:ns lön (skriftligt i fullmakt till 
ordföranden), och exakt vad inkluderades i denna summa? 
 

15.  Vilken advokat är det som fått uppdraget att förhandla med Lars 
Danielsson?  
 
Exakt vad ska förhandlas om? 
Hur ser uppdragsbeskrivningen ut? 
 

16.  Hur mycket har VD och styrelseordförande (samt dagens t.f. VD Michael 
Carlsson) betalat för att ha sin Rotary-klubb i medlemmarnas lokaler?  
 

17.  Hur mycket har VD för Sundsfastigheter i lön och övriga ersättningar/
förmåner (specificerat per post)? 
 

18.  Hur mycket har Michael Carlson i egenskap av både t.f. VD för HSB Malmö 
och VD för Sundsfastigheter i lön? 
Hur mycket i övriga ersättningar/förmåner (specificerat per post)? 
Varför har detta inte redovisats? 
 

19.  Tycker styrelsen att det är rätt mot medlemmarna att de skulle luras att 
det fanns en ordförande i styrelsen, och att ingen skulle veta att denna 
ordförande tagits ifrån sin yttrande- och attesträtt, etc.?  



 
20.  Tycker inte styrelsen det hade varit bättre om styrelsen själv gått ut med 

information till medlemmarna i de olika frågorna i stället för att media i 
precis varje fråga gått ut med information innan styrelsen (i bästa fall) 
informerat medlemmarna?  
 

21.  Vad finns det mer för hemligheter som medlemmarna inte fått reda på?  
 
Eftersom ordföranden här getts förmånen att in blanco agera utan resten 
av styrelsens inblandning (vilket aldrig är hur en styrelse ska få fungera) 
så undrar man hur många ledamöter som fått samma möjlighet i hur 
många andra ärenden, och vilka?  
 

22.  Finns HSB Malmös valberedning kvar, och om så är fallet, varför är det helt 
tyst från dem?  
 

23.  Varför informerades varken styrelser eller övriga medlemmar om att 
planeringen för Köpenhamnsresan justerades så att HSB Malmös styrelse 
skulle börja svara på de frågor som fullmäktige (men inte medlemmarna) 
hade?  
 
Tycker styrelsen att det ska fungera på detta sätt?  
 

24.  Hur kommer alla frågor och svar redovisas för alla de som inte kunde, fick 
eller hade möjlighet att närvara på frågestunden i Köpenhamn (ska det 
som vanligt vara media som informerar om vad som händer i HSB Malmö)?  
 
Fortfarande idag den 29 januari när jag skriver detta så inte en enda 
rättelse har gjorts på HSB Malmös webbplats om vilka förtroendevalda 
som ingår i styrelsen eller vad de har för positioner, att suppleant inte 
finns kvar (det informerades inte ens om att suppleant trätt in som 
ledamot, vilket inte sker med automatik som vissa tror), att 
arbetstagarrepresentanterna är borta, etc. 
Om medlemmarna får någon information så är det endast den 
knapphändiga information som kommer från media. 

 
 

2.  Medlemmarna ska informeras om vilken ledamot i styrelsen som röstade för att 
VD:n skulle få stanna kvar.  
 
Medlemmarna måste veta vem detta var så att denna person aldrig väljs in igen 
till något förtroendeuppdrag inom HSB Malmö. Det finns, som jag ser det, max 
tre möjliga i styrelsen som skulle kunna göra detta så det borde kunna gå att få 
fram. 
 

3.  En oberoende granskare tillsätts för att reda ut alla frågor runt VD:ns lön, vilket 
måste vara en förutsättning för att kunna ge styrelsen ansvarsfrihet.  
 
Eftersom medlemmarna får så lite (ingen) information i detta ärende och jag 
misstänker att medlemmarna i bästa fall bara får luddiga svar på ovanstående 
frågor så återstår bara att tillsätta en oberoende granskare, om inte HSB Malmös 
rykte ska gå fullständigt i botten. Det får inte finnas några obesvarade frågor. 
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MOTION #141. 

Redovisning av uppdrag

Bakgrund: 
Alla chefer, men framförallt de högsta cheferna inkl. VD/t.f. VD, måste redovisa alla sina 
uppdrag för alla medlemmar.  
 
Att t.f. VD Michael Carlsson sitter som inte bara 

●     styrelseledamot i sin egen brf (Skogsmården i Limhamn), utan även är 
 

●     HSB-ledamot i Brf Tapperheten 4, valberedningens sammankallandes brf, 
där Ingela Persson ingår i styrelsen (och där ryktet dessutom säger att, styrelseledamoten 
och HSB Malmös sammankallande i valberedningen, Ingela Perssons man suttit i brf:ens 
valberedning fram till oktober 2007, trots denna uppenbara jävsituation!) 

är inte rimligt! 
 
Detta ovanpå att Michael Carlsson dessutom ingår i samma rotaryklubb som den kickade Lars 
Danielsson och Alf Gustavsson.  
 
Notera här att Ingela Persson och styrelsen i Brf Tapperheten 4 inte vill informera om att Michael 
Carlsson ingår i deras styrelse (de har hoppat över denna information på sin webbplats i ett till 
synes uppenbart medvetet försök att dölja detta för alla)!  
 
Alla medlemmar bara tappar helt förtroendet för HSB Malmö när det fungerar så här illa. 
HSB-anställda måste alltid redovisa alla sina uppdrag, om förtroendet för HSB Malmö någonsin 
ska kunna återupprättas.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Alla anställda (speciellt chefer) på HSB Malmö ska redovisa alla uppdrag de har 
för alla medlemmar, bl.a. på HSB Malmös webbplats. Informationen till 
medlemmarna ska uppdateras så fort förändringar sker. 
 

2.  Det ska inte vara tillåtet för en VD/tf. VD att agera som HSB-ledamot eller ingå i 
en brf-styrelse.
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MOTION #142. 

Avveckla HSB Omsorg?

Bakgrund: 
Jag anser att HSB Malmö ska syssla med det som är HSB:s kärnverksamhet och inte sådant som 
HSB Malmö inte behärskar. HSB Omsorg känns som att det kan bli en stor förlustaffär. 
 
HSB har gått ut med siffror om hur stort intresset skulle vara bland medlemmarna för detta. Men 
frågorna måste ha varit manipulerade på något sätt eftersom resultatet tycks ha varit klart 
missvisande. Från oberoende undersökningar har vi kunnat se att sanningen är en helt annan än 
vad HSB presenterat. Det finns inte alls det intresse för "HSB Omsorg" som siffrorna från HSB 
visat.  
 
Det håller inte med någon halvhjärtad satsning. Det är bara att titta på HSB Malmös webbplats 
för att se hur mycket HSB Malmö satsar på HSB Omsorg. Förutom några korta ord i 
nyhetskolumnen nämns detta inte med ett ord.  
 
Allt vi kan läsa är (2008-01-22); 
"HSB Omsorg i Skåne har anmält intresse att delta i upphandlingen av hemvården i Lund." 
Vad betyder detta i praktiken? Ingenting alls, vad jag förstår.  
 
HSB Malmö måste ta ett steg i taget. Först gäller det att skapa engagerade och nöjda 
medlemmar.  
 
HSB Malmö behöver nu en tid på sig att uppnå ett gott rykte med en fungerande organisation, 
där HSB Malmö börjar värna om sina medlemmar i stället för att behandla dem som de inte var 
värda något. Det finns under nuvarande omständigheter, enligt min mening, ingen kraft i HSB 
Malmö att ge sig in i något som det inte finns någon som helst kompetens för inom HSB (det 
hjälper inte att tillsätta en stackars samordnare för detta). Speciellt med tanke på allt annat som 
HSB Malmö nu måste börja ta tag i för att få verksamheten att snurra någorlunda. HSB Malmö 
måste priooritera rätt! 
 
Om det finns andra HSB-distrikt som vill ge sig in i detta så låt de göra det först, och ta de 
initiala kostnaderna och inkörningsproblemen, och sedan, om det blir ett bra utfall i andra 
distrikt, kan HSB Malmö haka på och glida in med stöd från andra distrikt.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmö ska (i nuvarande läge) inte lägga några resurser på HSB Omsorg.
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MOTION #143. 

HSB Malmö ska vara aktiv i frågan om postboxar

Bakgrund: 
Jag vet att HSB Riksförbund driver frågan om postboxar (vilket de gör med rätt utgångspunkt), 
men frågan är vad specifikt HSB Malmö gör? 
Vad vi kan se från HSB Malmös webbplats så gör HSB Malmö ingenting i denna fråga.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska arbeta i medlemmarnas intresse och ansvarar därför 
att HSB Malmö är aktiv på olika sätt i den omdiskuterade frågan om postboxar, 
parallellt med det som HSB Riksförbund och andra regionföreningar gör.  
 
HSB Malmö ska alltså genom olika former av påtryckningar försöka få 
myndigheter och andra att förstå att om postboxar ska införas så är det inte 
fastigheterna som ska bekosta dessa!  
 
HSB Malmö ska arbeta för att medlemmarna inte ska behöva ta kostnaden 
varken för installation av fastighetsboxar eller för igensättning av brevlåda i 
dörrarna till lägenheterna.  
 

2.  HSB Malmös styrelse informerar löpande, bl.a. på HSB Malmös webbplats, exakt 
vad HSB Malmö gör i denna fråga tillsammans med ev. resultat.
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MOTION #144. 

Presentation av alla brf-valberedare

Bakgrund: 
 
Som det fungerar idag så har HSB Malmö endast arrangemang för brf-styrelser. 
HSB Malmö gör inget för att samordna valberedarna i de olika brf:arna. 
 
Ett led i att försöka uppnå en bättre sammanhållning mellan olika föreningar (vilket inte 
förekommer idag) så att man kan dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter, och skapa 
ett ökat engagemang, är att valberedarna i brf:arna sammanstrålar i arrangemang som 
anordnas av HSB Malmö.  
 
Att det då finns en förteckning på HSB Malmös webbplats med vilka valberedare som finns i 
varje brf, och kontaktvägar till dessa, underlättar naturligtvis detta samarbete avsevärt.  
 
En annan vinst med detta är att även medlemmar ute i föreningarna kan se vem som är 
valberedare i deras förening och hur man kommer i kontakt med dessa, ifall det finns fler 
styrelser som i min brf där styrelsen inte vill uppge varken på föreningens webbplats eller på 
anslagen i trappuppgångarna hur man kommer i kontakt med valberedningen i brf:en.  
 
Det kan också underlätta så att det finns en ständigt aktuell och korrekt lista med valberedare.  
 
Det är min tro att om det jag skrivit i denna motion genomförs så kommer det att få en markant 
positiv effekt, inte minst på engagemanget bland valberedarna. Valberedningarna behöver 
definitivt motiveras och få hjälp i sitt inte alltid särskilt roliga uppdrag.  
 
Hur kommer styrelsen att besvara denna motion? 
Jag hoppas att styrelsen i sitt svar inte enbart försöker framhäva eventuella problem med detta, 
som styrelsen ser det, utan att styrelsen även kan se fördelarna. PUL sätter inga käppar i hjulet 
för en "valberedarlista". Det finns heller inget krav på att alla måste ge sitt godkännande för att 
finnas i en dylik lista, men det är naturligtvis en fördel om HSB Malmö går ut med information till 
alla valberedare om att man planerar att upprätta en dylik lista.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  En lista över alla valberedare i HSB Malmös brf:ar läggs snarast ut på HSB 
Malmös webbplats, där de som så önskar kan ge en närmare presentation av sig 
själv. 
 

2.  Denna information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska 
vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år och 
listan ska uppdateras löpande allteftersom förändringar sker.

3.  HSB Malmös styrelse ska aktivt och löpande verka för ett utökat samarbete 
mellan brf:arnas valberedare såväl som mellan HSB Malmös valberedning och brf:
arnas valberedningar. Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös 
stadgar.
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MOTION #145. 

Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.

Bakgrund: 
Jag är valberedare och är som sådan den i princip enda kontakt HSB Malmös valberedning har/
vill ha med "yttervärlden". Trots detta har jag inte haft någon enda kontakt med valberedningen. 
Jag kan inte heller precis påstå att jag sett valberedningen prestera något.  
 
Det kan inte bara vara jag som tycker att det är lite märkligt att HSB Malmös valberedning inte 
har någon kontakt eller något möte med brf:arnas valberedare?  
 
Om jag som valberedare (och en av HSB Malmös mest engagerade medlemmar) inte kan se att 
valberedningen gör något så tror jag inte heller att det finns någon annan som kan se att det 
görs en enda sak mer av valberedningen än det lilla som alla direkt kan utläsa med säkerhet 
(alla luddiga formuleringar exkluderade) från utskicket inför årsstämman.  
 
Vad som behövs är löpande kontakter med främst HSB Malmös valberedning och valberedarna 
ute i brf:arna. HSB Malmös valberedning måste aktivt arbeta för att skapa kontakter och lära 
känna så många som möjligt för att därmed i mesta möjliga mån förenkla sökandet efter 
kandidater och för att motivera alla att föreslå kandidater.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös valberedning ska med stöd av HSB Malmö (där HSB Malmö står för 
arrangemanget enl. valberedningens önskemål) ha möten mellan HSB Malmös 
valberedning och; 
- medlemmar 
- valberedare i brf:ar 
- styrelser, fullmäktigeledamöter & HSB-representanter 
 

2.  Dessa sammankomster (totalt minst 3 st. per år) redovisas bl.a. via HSB Malmös 
webbplats för medlemmarna, allteftersom de hålls under året. 
 

3.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att valberedningen får nödvändiga resurser för 
detta. 
 

4.  Ovanstående skrivs snarast (inom 6 månader) in i stadgar och/eller 
valberedningspolicy.

Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-29 



MOTION #146. 

Info om HSB-ledamöter på webben

Bakgrund: 
Att det inte lagts ut en lista över alla HSB-representanter för länge sedan är för mig obegripligt. 
Naturligtvis finns det inget skäl för att undanhålla föreningar information om vilka HSB-
representanter som finns, och hur man kan nå dem.  
 
Detta är speciellt viktigt med tanke på att det står fritt för alla styrelser att välja bort HSB-
representanter där personkemin inte stämmer eller där styrelsen anser att HSB-ledamoten inte 
arbetar i föreningens intresse. Med en lista över HSB-representanter kan styrelserna se vilka 
alternativ som finns och framföra sina önskemål, i de fall sådana finns. 
 
Med en lista över HSB-representanter ges också medlemmarna en möjlighet att kontrollera att 
inte fel personer tjänstgör som HSB-representanter.  
 
Det finns inga hinder i PUL för en sådan lista (HSB Malmö har nämligen ett 
personuppgiftsombud; Mikael Gustafson), och det är heller inte nödvändigt för HSB Malmö att 
kontakta varje HSB-representant för att fråga om det är ok att de finns med i denna lista. Det 
finns naturligtvis heller ingen som helst anledning för någon HSB-representant att motsätta sig 
detta (om någon skulle göra detta så indikerar det bara att personen i fråga inte är rätt val för 
sitt uppdrag). 
 
Fråga till HSB Malmös styrelse (svar från styrelsen önskas i svaret till denna motion); 

●     Hur många HSB-ledamöter finns det knutna till HSB Malmö?

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en komplett lista på HSB Malmös 
webbplats över alla HSB-ledamöter (namn, foto, kontaktväg, etc), som löpande 
uppdateras allteftersom förändringar sker. Var och en av HSB-ledamöterna ges 
möjlighet att här lägga in en kort presentation om sig själv. 
 

2.  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska 
vara lätt att hitta i menyn, samt löpande uppdateras allteftersom förändringar 
sker!
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MOTION #147. 

Uppföljning av förtroendevalda

Varför sker det ingen seriös uppföljning av de förtroendevalda inom HSB Malmö?  
 
Ett konkret exempel från verkligheten: 
Styrelseledamot Giovanna Brankovic beskrev sig inför årsstämman 2007 som; 

●     "med bra kommunikation med medlemmarna" och 
 

●     "diplomatisk".

Giovanna skriver även att hon vill förbättra kommunikationen mellan föreningarna och HSB 
Malmös styrelse, samt "Man har ofta hört att det är vi och dem och så ska det inte vara". 

●     Men så här i efterskott, hur väl har det visa sig stämma med verkligheten? 
Har den beskrivning Giovanna gett av sig själv levts upp till?

Har kommunikationen med HSB Malmös styrelse förbättrats? 
Jag har inte sett ett enda tecken på detta. Faktiskt snarare tvärtom.  
 
Bra kommunikation med medlemmarna? 
Vi kan idag bara konstatera att Giovanna inte ens svarar på frågor från medlemmarna. 
Detta till och med trots att Giovanna är en av de hemliga "medlemskontakterna" i styrelsen (det 
finns lustigt nog ingen information till medlemmarna om vem som ingår i den grupp som 
ansvarar för medlemsfrågor, men det ska utöver Giovanna vara Maj-Britt Thulin, Maria 
Bengtsson samt Monica Nilsson... vad gör de för något?).  
 
De som ingår i HSB Malmös styrelse upplevs som tämligen anonyma personer, och de har tyvärr 
minimal eller ingen kontakt med medlemmarna som det fungerar idag! 

●     En fråga som uppstår med dagen system är vad varje ledamot tillfört överhuvudtaget?

Diplomatisk? 
Jag vill inte precis påstå att jag upplever Giovanna fullt så diplomatisk som hon vill påskina. Ett 
exempel på detta följer här. 
 
Utropstecken = inget svar!!! 
Vid ett möte med HSB Malmös styrelse under 2007 så svarar Giovanna (Brf Hilda) på min fråga 
om varför styrelsen underlåtit att fullgöra sina skyldigheter som medlemsvalda 
styrelseledamöter att svara på skrivelser från medlemmar. Giovanna uppgav då att anledningen 
till att hon inte svarat på mina synpunkter och frågor var att ett av mina mail innehöll 
utropstecken, och hon svarar inte på skrivelser som innehåller utropstecken.  
 
Är det någon som kommer ihåg Seinfeld-avsnittet där Elaine hade en perfekt pojkvän, med ett 
undantag som gjorde att hon var tvungen att göra slut med honom? Pojkvännen hade missat att 
skriva ett utropstecken på en post-it lapp till Elaine. Är kanske HSB en "sit-com"?  
 
Jag ska villigt erkänna att detta sätt att resonera upprörde mig en hel del.  
Jag är av den åsikten att man måste stå för vad man säger. Alla kan säga något man inte 
menar, men då ber man om ursäkt. Vi som var på detta möte har ännu inte fått någon ursäkt.  
 
Vem ska få svar? 
På samma möte med HSB Malmös styrelse så nämnde vi att vi önskade att HSB Malmös styrelse 

http://www.hsb.se/content/1/c6/11/16/88/Handlingar_HSB_Malmo_arsmote_2007-04-26.pdf


skulle svara på frågor. Omedelbart fick vi en irriterad fråga från Giovanna om vem vi avsåg med 
"vi". Jag anser att det var en ytterst märklig fråga, speciellt med tanke på det självklara i att en 
styrelse ska svara på frågor från alla medlemmar, oavsett vem det är. Det ska inte behövas en 
definition av vem "vi" är!  
 
Personligen anser jag att Giovannas beteende inte är vad man förväntar sig, och man önskar att 
en ledamot ska bete sig lite mer vuxet. Med så märkliga uttalanden som dessa så är det kanske 
inte så konstigt att många upplever Turning Torso som rena lekstugan.  
 
Om Giovanna har samma inställning till medlemmarna i hennes egen förening (Brf Hilda) så är 
det inte utan att jag tycker synd om dem.  
 
En fråga 
Fråga (utan ett enda utropstecken) specifikt till Giovanna Brankovic (skriftligt svar önskas i 
svaret till denna motion); 

●     På vilka sätt anser du att du levt upp till det som du gick ut med före årsstämman 2007 
att det var vad du prioriterade?

Stå för vad man säger! 
Jag vill inte uppfattas som elak, men någon måste säga sanningen, och de som uttalar sig måste 
faktiskt lära sig att stå för vad de säger. Kan man inte stå för sina åsikter så har man inte i en 
styrelse att göra.  
 
Andra ska inte göra valberedningens arbete 
Det ska inte vara så att enskilda medlemmar måste utföra det arbete som helt uppenbart hör till 
valberedningen. HSB Malmö måste få till en ansvarskännande valberedning som utför sitt 
uppdrag så att organisationen kan fungera. Valberedningen måste "screena" de personer de 
föreslår så att de verkligen vet vad det är för personer. 
 
Omval förutsätter att man levt upp till det man sagt att man ska göra 
Den som inte utfört sitt uppdrag enligt hur ledamoten uppgivit till årsstämman ska inte väljas 
om. Det måste vara en självklarhet!  
 
Jag vill för säkerhets skull i detta sammanhang understryka följande om regelverket; 

●     Oavsett hur lång tid en ledamot valts på så kan stämman precis när som helst avsätta en 
ledamot!

Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Uppföljning av förtroendevalda - och särskilt styrelseledamöter - ska utföras 
årligen av valberedningen för att se om respektive ledamot levt upp till de 
uttalade mål som respektive ledamot på föregående årsstämma sagt sig vilja 
uppnå. 
 

2.  Resultatet av denna uppföljning ska redovisas för samtliga medlemmar i god tid 
före varje årsstämma.

3.  Valberedningen ska dessutom hämta in synpunkter från medlemmarna på de 
förtroendevalda och sedan redovisa även dessa synpunkter för medlemmarna 
före årsstämman. 
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MOTION #148. 

Inval av skrivkunniga förtroendevalda

Bakgrund: 
 
Jag vill inte framstå som elak, och det är definitivt inte min avsikt här med min lite provokativa 
rubrik, men av de svar som medlemmarna fått från styrelsen (se t.ex. de första av mina 
motioner) så framgår det att det inte skulle skada om kunskaperna i svenska hade varit något 
bättre.  
Det är inte bara stavfel (som kan förklaras med att svaren är skrivna i all hast), utan även helt 
vansinniga grammatiska och övriga fel och misstag som gör att skrivelser ofta blir svåra att läsa 
och förstå. Jag tror att en av de viktigaste bitarna för en styrelse är att kunna formulera sig 
skriftligt. Det måste ske någon form av kontroll av detta av valberedningen, som sedan 
redovisas separat för varje nominerad person.  
 
Styrelsen representerar alla medlemmar och om styrelsen inte besitter goda kunskaper i att 
kunna formulera sig skriftligt så är det oundvikligt att denna brist kommer att drabba 
medlemmarna. Och förmodligen ganska hårt på olika sätt. Inte minst ekonomiskt.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Valberedningen får i uppdrag att noga undersöka för varje nominerad om dennes 
förmåga i att formulera sig skriftligt. 
 

2.  Resultatet av denna kontroll av de nominerade redovisas skriftligt för samtliga 
medlemmar tillsammans med all annan information om respektive nominerad, i 
god tid före den stämma där val ska ske.
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MOTION #149. 

Särskild medlemsrepresentant i fullmäktige

Bakgrund: 
Som det är idag så består nästan alla, eller alla, fullmäktigeledamöter (exkl. Bospargruppen) av 
ledamöter från brf-styrelser. Vad detta beror på kan diskuteras, men det råder ingen tvekan om 
att ytterst få medlemmar känner till att andra än styrelseledamöter kan väljas till detta uppdrag. 
Fram till dess att denna bit demokratiserats lite mer så anser jag att det finns ett stort behov av 
ett antal s.k. "medlemsrepresentanter", dvs fullmäktigeledamöter som själva inte sitter i en 
styrelse, och som särskilt för talan för "icke-styrelser".  
 
Jag misstänker att detta kommer att bemötas av kraftiga protester från såväl HSB Malmös 
styrelse som fullmäktigeledamöter, men jag hoppas verkligen jag har fel här, och att 
fullmäktigeledamöterna inte bara försöker leta nackdelar, utan att de förstår nyttan med detta.  
 
Givna kommentar till denna motion kommer säkert att bli "Men fullmäktigeledamöterna för ju 
allas talan, även de som inte är förtroendevalda, så någon medlemsrepresentant behövs inte" 
och "Medlemmarna väljer ju själva vem som ska vara fullmäktigeledamöter".  
Men verkligheten ser lite annorlunda ut, och HSB Malmö bör nog anpassa sig mer till 
verkligheten än till teorin.  
 
Efter vad som skrivits i media så torde det inte vara en enda som inte förstår att "vanliga" 
medlemmar ofta har mycket svårt att göra sig hörda, och ohyggligt många känner sig överkörda 
av sin styrelse. Det måste rättas upp!  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det ska utses 3-5 särskilt utvalda medlemsrepresentanter (ej styrelseledamöter) 
från olika brf:ar, som specifikt har som uppgift att representera andra 
medlemmar än styrelseledamöter. De ska se saker ur ett medlemsperspektiv i 
stället för från ett styrelseperspektiv.  
 
Det kan jämföras lite med arbetstagarrepresentanter i en styrelse.  
 

2.  En "medlemsrepresentant" har samma rättigheter och skyldigheter som en 
fullmäktigeledamot. Det är ingen skillnad. 
 

3.  Val av "medlemsrepresentanter" sker genom anmälningar separat till 
valberedningen (genom intresseanmälan av personen själv i fråga eller av någon 
annan). 
 

4.  HSB Malmö ska tydligt gå ut och informera alla medlemmar om dessa 
förtroendeposter. 
 

5.  Ovanstående punkter läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

6.  HSB Malmö ska löpande informera alla medlemmar om vad posten som 
fullmäktigeledamot innebär och att det står fritt för varje brf att välja vem de 
vill, samt specifikt att dessa ej nödvändigtvis behöver ingå i styrelsen.
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MOTION #150. 

24-timmarsregeln - HSB måste svara på frågor

Bakgrund: 
HSB Malmös styrelse hävdade förra året att de lagt ner över 200 timmar på att besvara frågor 
från Brf Misteln.  
 
Så här säger HSB Malmös styrelse på ett möte på Folkets Hus den 24 maj 2007. 
"Arbetet för medarbetarna i HSB Malmö kan beräknas till mer än 200 timmar utan att något som 
helst resultat har åstadkommits. Detta arbete kunde lagts ner på andra konstruktiva åtgärder 
och arbeten och frågor som kommit från andra föreningar."  
 
Detta alltså trots att Brf Misteln inte fått svar på sina frågor. 

●     HSB Malmö har alltså lagt ner 200 timmar enbart på att hitta sätt att undvika svara på 
ställda frågor. Med detta i åtanke, kan en styrelse vara på mer fel spår än så?

Styrelsens uppgift på 200 timmar ska man nog i och för sig ta med en nypa salt. Det lär inte ha 
stått någon med tidtagarur och räknat ut hur lång tid det tagit att svara på frågorna. 
Det handlade säkert mer om att bara försöka smutskasta föreningen och försöka vända 
lättlurade medlemmar mot Brf Mistelns styrelse (en inte helt ovanlig företeelse).  
 
Styrelsens agerande är helt oförsvarbart! Jag blir sällan arg, men bara jag tänker på styrelsens 
uttalande här så blir jag rejält irriterad!  
 
Svar utan svar 
Eftersom jag vet hur HSB Malmö ofta svarar på frågor så kan jag intyga att det behövs en 
avsevärd kvalitetsförbättring i de svar som ges. Om en medlem får ett svar som inte besvarar 
frågan så måste medlemmen naturligtvis fortsätta ställa frågan tills det är någon som kan 
besvara frågan. Det är inte bara medlemmens förbaskade rättighet att göra detta, det är 
medlemmens skyldighet. Icke-svar ska inte accepteras i en kooperativ medlemsorganisation.  
 
Alla ska ställa frågor, utan att vara rädda för att råka ut för samma behandling som Brf Misteln. 
Ställ frågor till dess att HSB Malmö lärt sig svaren! 
 
Om det tagit 200 timmar att besvara Brf Mistelns frågor; 

1.  ... är det självklart att det är Brf Mistelns fel?
2.  ... tror styrelsen att frågorna behövts ställas om styrelsen informerat i stället?
3.  ... kan det inte bero på bristande kompetens inom HSB Malmö?
4.  ... kan det kanske bero på att den som svarar inte vet svaret?
5.  ... kan det bero på ett bristande regelverk som gör att ingen egentligen vet svaren?
6.  ... innebär det per automatik att Brf Misteln ställer dumma frågor?
7.  ... kan det inte bero på att svaren är dumma i stället?
8.  ... är det Brf Mistelns fel att inga resultat uppnåtts?
9.  ... kan det kanske bero på att svaren som givits varit meningslösa?

10.  ... är det styrelsens åsikt att det inte är konstruktivt att lära sig svara på frågor?
11.  ... har styrelsen med sina svar skapat den icke konstruktiva situationen?
12.  ... innebär det att Brf Misteln ställer onödiga frågor?
13.  ... tycker HSB Malmö att det är fel att det finns en brf som är engagerad?

Genom att svara rätt och korrekt så skulle tiden för att besvara frågor kunna reduceras 
avsevärt.  
 
Infama svar 



Jag har personligen inte några direkta klagomål att framföra, eftersom jag som regel får svar på 
de frågor jag ställer, även om det ibland kan gå åt väldigt mycket tid & kraft åt att få svar. Om 
jag bara haft tur eller om det beror på att jag faktiskt inte ställer särskilt många frågor vet jag 
inte. Men jag vet också att det behöver göras förbättringar här. Jag har sett en del av de svar 
som Brf Misteln fått och jag kan garantera att alla som ser dessa förstår då omedelbart från 
dessa ofullständiga och luddiga svar att HSB Malmö själv helt skapat den situation som uppstått.  
 
Inga svar från styrelsen. 
De frågor jag ställer är som regel till tjänstemännen på HSB Malmö, och det är kanske därför jag 
fått svar. Jag har i princip gett upp att försöka få några svar från styrelsen. De fullständigt 
ignorerar varje fråga från medlemmarna.  
 
Styrelsen kan säkert komma på 100 förklaringar till varför de inte svarar medlemmarna. Spelar 
ingen roll. Inte en enda av dem är godtagbar!  
 
Vad styrelsen borde ha gjort 
I stället för bortförklaringar borde styrelsen komma med en riktigt rejäl ursäkt tillsammans med 
en mycket tydlig åtgärdsplan och ett skriftligt löfte till alla medlemmar att inte en enda 
medlemsfråga någonsin kommer att lämnas obesvarad!  
 
Styrelsen dödar allt engagemang 
Det är skrämmande att HSB Malmös styrelse går ut och riktar anklagelser mot en brf för att 
denna brf ställer frågor, i stället för att uppskatta engagemanget. Styrelsen ville till och med 
utesluta föreningen för att de ställde frågor, och i detta läge kan man bara konstatera att 
styrelsen helt förlorat förståndet. Men det värsta i denna historia är att inte 264 föreningar och 
hela bospargruppen omedelbart höjde sina röster och gav Brf Misteln sitt fulla stöd. Skäms ni 
inte över detta idag så har ni bannemej inget i en styrelse att göra!  
 
Styrelsen bryter mot lagen 
Vad styrelsen dessutom gör är att bryta mot lagen. Det råder inget som helst tvivel om att 
styrelsen bryter mot likhetsprincipen, och jag kan bara hoppas att styrelsen inte ens gör ett 
försök att förneka detta, för det skulle bara göra situationen ännu allvarligare. Styrelsen 
behandlar medlemmar olika. Medan t.ex. Brf Misteln i alla fall får svar från styrelsen (om än 
kanske inte alltid de rätta) så vill styrelsen inte besvara frågor från enskilda medlemmar. 
Styrelsen behandlar alltså medlemmar olika baserat medlemmens position i föreningen. En 
vanlig simpel medlem är inget värt jämfört med en styrelseledamot. Denna ytterst allvarliga 
särbehandling är oacceptabel och hör inte hemma i en kooperativ organisation!!! 
 
Svar på frågor utlovas - efter en vecka bryts löftet 
HSB Malmös styrelse utlovade den 15 augusti 2007 att alla frågor från alla medlemmar ska 
besvaras och mottagande av alla skrivelser skulle bekräftas. Detta löfte lyckades HSB Malmö 
hålla i någon vecka innan de bröt löftet.  
 
HSB Malmö fick under augusti 34 frågor (se motion #1-33) där svar klart och tydlig utlovades 
senast den siste september 2007.  
 
Efter två månader, den 16 oktober 2007 (alltså drygt två veckor för sent), kom ett mail från 
styrelsen där 17 av dessa 34 frågor inte besvarats med ett enda ord. Av resterande frågor var 
det ungf. bara 1½ fråga som besvarats med något som hade med själva frågan att göra.  
 
Antingen saknar styrelsen kompetens att svara på frågor eller så bryr de sig inte om vad 
medlemmarna tycker eller vill. Jag vet inte vilket som är värst, men om styrelsen inte är 
kompetent nog att ens svara på enkla grundläggande frågor, så kan säkert var och en begripa 
att resultatet av denna styrelses arbete, även inom alla andra områden, blir katastrofalt dåligt.  
 
Efter att HSB Malmös styrelse besvarat 1½ fråga av 34 frågor så skriver styrelsen att de inte har 
för avsikt att besvara något mer som berör de 34 ställda frågorna. Så först svarar styrelsen inte 
på frågorna och sedan bryter de sitt löfte ännu en gång genom att klargöra att de inte tänker 
svara på fler frågor.  



 
Detta var svaret jag fick från HSB Malmös styrelse; 
Jag inleder med ett beklagande att vi inte förmått uppfylla vårt löfte att besvara dina frågor 
under september månad.  
Skälet står att finna i det faktum att vi och vår organisation har att betjäna inte endast dig, utan 
också ett stort antal andra medlemmar, delägare eller uttryckt med ord som du använt i något 
sammanhang, arbetsgivare.  
I bilaga följer våra svar angivna med numrering som du själv använt i dina frågor. För de frågor 
där vi inte angivit ett specifikt svar gäller följande;  
Vi har tagit emot din frågeställning och har för avsikt att i tillämpliga delar beakta dina 
tankar och synpunkter, vid tillfälle och i sammanhang där så kan anses vara relevant.  
Med detta, konstaterar vi att vi uppfyllt vårt löfte att besvara de frågor som du hade 
aktuella vid vårt sammanträffande den 15 augusti detta år. Vi ber dig betrakta våra 
svar som uttömmande relaterat din frågeställning, och vi har inte för avsikt, ej heller 
möjlighet, att ytterligare penetrera just dessa frågeställningar.  
Med vänlig hälsning 
Alf Gustavsson 
Ordförande  
 
Löjeväckande svar 
Att som ursäkt komma med att styrelsen inte har att "betjäna" endast mig är enbart 
löjeväckande. Mina frågor var relevanta. Mina frågor var nästan uteslutande mycket enkla att 
besvara. Om en organisation inte har kraft eller resurser att besvara viktiga frågor från 
medlemmarna så kanske man ska ta och fundera på att lägga ner organisationen. Men vi vet nu 
styrelsens inställning att den inte anser sig behöva svara på frågor från medlemmarna. Det är 
beklagligt att styrelsen är av denna åsikt. HSB Malmö behöver en styrelse som i stället ser till 
medlemmarnas bästa, och som värnar om demokratin.  
 
Här kan du se ett annat exempel på hur HSB Malmö besvarar frågor; 
http://hotpot.se/hsb-malmo-svar.htm  
 
Så här är det alltför ofta i frågor till HSB Malmö. För varje fråga som ställs får 
medlemmarna antingen inget svar alls eller ett dunkelt svar, alternativt ett partiellt 
svar. Det tycks vara en uppenbart medveten strategi från HSB Malmös styrelse att trötta ut alla 
som har någon fråga, genom att på ett eller annat sätt undvika att ge ett konkret svar.  
 
Jag vill därför att krav ställs på HSB Malmö att alla frågor ska besvaras. Det kan inte accepteras 
att undvikande, ofullständiga, oriktiga och undanglidande svar ges varje gång.  
 
Alla frågor (icke personliga) som ställts av medlemmar bör redovisas av HSB Malmö på HSB 
Malmös webbplats tillsammans med av HSB Malmö givna svar. Om en medlem specifikt begär 
att fråga med svar ska läggas ut på HSB Malmös webbplats bör HSB Malmö vara skyldig att göra 
detta.  
 
Någon annan lösning kan jag inte se på att få HSB Malmö till att svara seriöst på frågor, så att 
det inte alltid bara blir "Goddag yxskaft-svar" hela tiden.  
 
Not. 
F.d. VD skriver; 
"Det är oacceptabelt att styrelsen behandlar medlemmarna som om de vore hyresgäster och 
själva uppträder som fastighetsägare. Faktum är att medlemmarna också är ägarna och den 
som agerar på det sättet har missuppfattat sin roll i styrelsen och inte till fullo insett vad en 
bostadsrättsförening är.". 
Men frågan är om HSB Malmös styrelse har missuppfattat sin roll? Inte förrän HSB Malmö 
accepterar att medlemmarna har frågor och styrelsen fullgör sin skyldighet att svara på dessa 
frågor (utan en massa "ursäkter" för att försöka slippa ifrån frågorna, som att frågan innehöll ett 
utropstecken eller dylikt) så tror jag vi alla kan vara helt överens om att styrelsen missuppfattat 
sin roll.  

http://hotpot.se/hsb-malmo-svar.htm


 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmö 
måste svara på frågor från medlemmarna (utöver att alla skrivelser ska 
bekräftas). 

2.  Svar (seriöst utformade) på frågor ska ges av HSB Malmö inom 24 timmar! 
Bekräftelse av mottagande av mail ska ges inom 4 timmar under normal 
arbetstid. 

3.  Frågor (icke personliga) som av ställts av medlemmar bör redovisas av HSB 
Malmö på HSB Malmös webbplats tillsammans med av HSB Malmö givna svar. 
 

4.  Om en medlem specifikt begär att fråga med svar ska läggas ut på HSB Malmös 
webbplats är HSB Malmö skyldig att göra detta.

Medlem # 89093 - 2008-01-29 



MOTION #151. 

Ingen spärr för utskrift av information! + Format

Bakgrund: 
Vi har kunnat konstatera att HSB Malmös styrelse på olika sätt försökt att försvåra 
informationsinhämtning för medlemmarna. Ett av kanske mest märkliga försöken till detta var 
att spärra stämmoprotokollet för årsstämman 2007 från utskrift.  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse; 

1.  Vad var styrelsens konkreta syfte med att spärra just stämmoprotokollet för utskrift? 
Vad var det som HSB Malmö var rädd för här? 
 

2.  Tycker HSB Malmös styrelse att det är rätt att spärra dokument för medlemmarna på HSB 
Malmös webbplats så att de inte kan skrivas ut? 
 

3.  Tycker HSB Malmös styrelse att det är i linje med hur en demokratisk organisation ska 
fungera?

Det skulle vara trevligt om styrelsen besvarar ovanstående frågor på ett ärligt och uppriktigt 
sätt, i svaret på denna motion.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Ingen information som läggs ut på HSB:s webbplats ska spärras för utskrift. 
 

2.  I de fall PDF-filer används ska HSB eftersträva att dessa så ofta som möjligt 
ligger tillsammans med "vanlig" text (ASCII) alternativt rtf/doc-dokument i 
standardformat, med likadant innehåll. 
 

3.  Ovanstående läggs snarast (inom 6 månader) in i stadgarna för HSB Malmö.
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MOTION #152. 

Hur blir man HSB-ledamot/HSB-representant?

Bakgrund: 
Hur blir man HSB-ledamot, vem tillsätter dessa, hur ansöker man till detta uppdrag, och vad 
krävs för kompetens och erfarenhet?  
 
Jag har personligen anmält mig till utbildningen som leder till att man kan bli HSB-ledamot, men 
det är väldigt tyst om denna kurs sedan min anmälan.  
 
Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i styrelsens svar till denna motion); 

1.  Hur ser HSB Malmös styrelse på att anta specifikt mig som HSB-representant? 
 

2.  Vad talar till min nackdel för detta uppdrag? 
 

3.  Vad talar till min fördel för detta uppdrag?

Svaren från styrelsen är viktiga för att alla ska veta hur styrelsen ser på vem som lämpar sig 
enligt styrelsen som HSB-ledamot (då är det bra med ett konkret exempel, och jag ställer villigt 
upp som detta konkreta exempel).  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmö ska informera (även i svaret till denna motion) om hur en medlem 
blir HSB-ledamot, vem som tillsätter dessa, vad som krävs för kompetens och 
erfarenhet, vilken ersättning som utgår, vilka uppgifter som ingår samt hur man 
ansöker till detta uppdrag. 
 

2.  HSB Malmös styrelse ansvarar för att all denna information snarast läggs ut på 
HSB Malmös webbplats, inklusive de skriftliga förutsättningar som gäller för att 
kunna antas som HSB-ledamot av HSB Malmö. 
 

3.  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, och det 
ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar så länge denna funktion som HSB-
ledamot finns kvar!
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MOTION #153. 

Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats

HSB Malmö har i samband med frågor till HSB Malmö under i princip hela 2007 undvikit konkreta 
svar med som referens till att HSB Malmös webbplats skulle förbättras informationsmässigt. Vi 
har inte sett en enda liten förändring under de senaste åren. 
HSB Malmös webbplats är närmast att beskriva som en katastrof (nästan lika beklämmande 
dålig som HSB Riksförbunds webbplats).  
 
Det sägs att systemet (Polopoly) är föråldrat, men det är ingen ursäkt för att inte lägga ut 
information. Systemet fungerar alldeles utmärkt för detta, även om jag vet att systemet inte är 
bra på många andra sätt.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse redovisar i detalj exakt vilka förbättringar som är tänkta 
att göra av HSB Malmös webbplats (och då hoppas jag att svar som "layout" inte 
ingår, eftersom det naturligtvis inte är detta som har prioritet).  
 
Efter ett år av ursäkter för att medlemmarna inte får någon information med 
hänvisning till ett "föråldrat" webbsystem, så får man förutsätta att det sedan 
länge finns en färdig strategi för hur ett nytt system ska se ut och fungera 
(bortsett från att man kanske inte vet vilket detta system kommer att bli). 
Styrelsen kan alltså omöjligen svara här att det är under utredning.  
 

2.  Denna information läggs ut (löpande) på HSB Malmös webbplats (utöver i svaret 
på denna motion).

3.  HSB Malmös styrelse ges i uppdrag att omedelbart påbörja en omfattande 
förbättring av HSB Malmös webbplats, främst informationsmässigt. 
 

4.  De elektroniska formulär som läggs ut på HSB Malmös webbplats ska vara av 
hög kvalitet, anpassad även för vana datoranvändare (med lite högre krav), och 
kunna användas frekvent för olika ändamål.

Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-29 

MOTION #154. (hör ihop med fg motion) 

Införande av en fungerande sökfunktion på HSB Malmös webbplats

De som har använt sig av sökfunktionen på HSB:s webbplats vet att denna sökfunktion under 
vissa omständigheter inte fungerar alls, och i bästa fall fungerar den ytterst dåligt.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse får i uppdrag att se till så att det webbsystem som HSB 
Malmö ska få innehåller en sökfunktion som fungerar på ett bra och lättanvänt 
sätt (ska vara självförklarande).
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MOTION #155. 

Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor

Bakgrund: 
Det är lite märkligt att HSB så ofta refererar till sig själv som en parlamentarisk organisation 
samtidigt som det finns delar som är absolut raka motsatsen till detta. Här tar jag upp en av 
dessa punkter, och det är att HSB Malmö idag äger rätten att utse en extern (auktoriserad) 
revisor för HSB Malmö. Detta i sig kanske kan vara acceptabelt, men att det högsta beslutande 
organet inte uttryckligen skulle ha rätt att motsätta sig ett val som HSB Malmö gjort är 
naturligtvis helt i strid med den parlamentariska organisation som HSB Malmö utger sig för att 
vara. 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Fullmäktige äger rätten att motsätta sig HSB:s val av extern revisor för HSB 
Malmö, och i punkten i dagordningen för val av revisorer ska det finnas val av 
extern revisor där stämman tar ett beslut för eller emot HSB:s val. Motsätter sig 
stämman HSB Malmös val av revisor ska HSB Malmö komma med nytt förslag. 
 

2.  Ovanstående förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar. 
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MOTION #156. 

Rutiner för att avsätta ledamot

Bakgrund: 
Som vi kunnat konstatera från vad som inträffat inom HSB Malmö under december-januari 2007-
2008 så tycks det behövas en förändring av regelverket. En ledamot ska inte så lätt kunna 
klamra sig fast vid sin post och därigenom åsamka föreningen onödigt stor skada. 
 
En sunt tänkande styrelseledamot avsäger sig naturligtvis självmant sitt uppdrag om denne har 
en majoritet av styrelsen emot sig. Men tyvärr fungerar det inte alltid så här i praktiken. Det 
finns de som vill hålla fast vid sin makt och sitt arvode så länge det går och till varje pris 
(oavsett hur hårt det drabbar föreningen och dess medlemmar), och det är mycket olyckligt 
eftersom det kan göra så att styrelsens arbete kraftigt försinkas eller i värsta fall få förödande 
konsekvenser för hela HSB Malmö.  
 
Det finns säkert flera olika sätt att lösa detta på, men jag har i alla fall ett ganska 
grundläggande förslag som jag uppger här nedan.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Om en majoritet i styrelsen på ett styrelsemöte förklarar sitt misstroende mot en 
ledamot så är styrelsen skyldig att kalla till en extrastämma så snart detta låter 
sig göras (ska hållas senast inom 4 veckor). 
 

2.  Valberedningen ska alltid ha en "reservpool" med medlemmar som kan tänka sig 
att ingå i HSB Malmös styrelse, och som kan tillsättas på en extrastämma i 
händelse av att en ledamot behöver bytas ut. 
 

3.  Ovanstående förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar. 
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MOTION #157. 

Komplett förteckning över Brf:ar inom HSB Malmö

Bakgrund: 
HSB Malmö saknar (i motsats till andra regionföreningar) en förteckning över vilka brf:ar som 
ingår i föreningen.  
 
HSB Malmö har en ofullständig och i vissa delar felaktig lista på HSB:s webbplats, men förutom 
att den innehåller fel och inte är komplett så är det inte en lista i den bemärkelsen att man kan 
gå in och se direkt vilka brf:ar det finns och var de är belägna med tillhörande grundläggande 
information. Det tar minst en hel dag att ta sig igenom denna svårsökta lista.  
 
Den mest kompletta förteckning över de bostadsrättsföreningar som ingår i HSB Malmö har jag 
på min webbplats, bl.a. på webbsidan; 
http://hotpot.se/hsb-malmo-bostadsrattsforening.htm  
 
För säkerhets skull vill jag tillägga att en dylik lista kan läggas ut på HSB Malmös webbplats 
oberoende av vilket webbsystem som finns. När ett nytt webbsystem införs är det bara att 
enkelt och snabbt föra över listan til det nya systemet.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska ta fram en korrekt lista över samtliga brf:ar inom HSB 
Malmö med minst följande uppgifter på en och samma webbsida (alltså utan att 
man behöver klicka eller bläddra sig fram och tillbaka mellan olika webbsidor); 
- organisationsnummer 
- Adress (gatuadress, postnummer, postort) 
- kontaktpersoner 
- kontaktvägar 
- antal lägenheter 
- foto på brf  
 

2.  Denna lista läggs snarast (inom två månader) ut på HSB Malmös webbplats.
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Motioner till HSB Malmö

Inledning

158.  Kooperationskurs
159.  Utökat samarbete mellan brf:ar
160.  HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum
161.  Öppen redovisning krav för att kunna väljas till HSB Malmös styrelse 
162.  Regelverk för vattenskador
163.  Ingen särbehandling av medlemmar
164.  HSB har inget tolkningsföreträde!
165.  Medlems pengar kan utnyttjas mot denne av styrelse, men inte tvärtom
166.  Arkivfunktion för HSB Riksförbund

HSB Malmös favoritfraser när det gäller att besvara motioner är; 
"När det gäller styrelsens arbetssätt är detta en angelägenhet som styrelsen har att 
behandla för att den ska känna att styrelsearbetet sker på ett smidigt och 
tillfredsställande sätt", 
samt; 
"Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och är i detta uppdrag skyldig att följa 
lagar, stadgar och stämmobeslut, vilket styrelsen är väl medveten om. Detta ansvar 
för med sig rättighet för styrelsen att sköta förvaltningen på lämpligt sätt. Förenings-
stämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning."  
 
Dessa två fraser betyder absolut ingenting!!! Det är bara floskler som endast är till för att 
försöka förvilla och lura dem som inte kan något om regelverket i föreningar.  
 
Det finns säkert de som är införstådda med att det bara är lögn att det högsta beslutande 
organet inte får ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning (om man nu 
absolut och nödvändigtvis vill göra en sådan tolkning), men tyvärr är finns det säkert en hel del 
som tror att HSB Mlamös påståenden här skulle vara korrekta.  
 
Om någon av ovanstående två fraser (eller liknande ej relevanta uttryck) nyttjas av HSB Malmös 
styrelse i sitt svar till någon motion till fullmäktigesammanträdet så hoppas jag att stämman 
reagerar kraftfullt på detta, och talar om för HSB Malmös styrelse att besvara motionerna i 
stället för att försöka förvirra och blanda in oväsentligheter eller osanningar.  
 
En liten varning utfärdas också om något av följande ord används i svaren på motionerna, och 
jag ser gärna att de ej nyttjas av HSB Malmös styrelse; 
- Beakta 
- Äger / Ägs av medlemmarna 
- Parlamentariska 
- Demokratisk ordning 
- Representativ demokrati 
Ovanstående ord och uttryck tar enbart uppmärksamheten från själva motionen och från att 
styrelsens svar inte är riktigt kopplat till motionen på ett konkret sätt. 
 
Jag tror jag kan de flesta trick som HSB använder sig av för att försöka avstyra motioner, och en 
hel del av dessa har jag redan nämnt på ett eller annat sätt i mina motioner här! 



MOTION #158. 

Kurs i kooperationens grundtankar

Bakgrund: 
 
Utbredd feghet i HSB Malmö 
Som vi tyvärr bara kallt kan konstatera så är det väldigt mycket feghet och väldigt lite kurage i 
organisationen. Ingen vågar öppet backa upp den eller de som har mod och kraft att sätta sig 
upp mot etablissemanget och ställa upp för medlemmarna, oavsett hur galet det går till och 
oavsett hur rätt den har som vågar kritisera något.  
 
En för alla, noll för en 
Brf Misteln är ett ypperligt exempel. Här drar denna förening ett tungt lass för samtliga andra 
föreningar. Jag vet att det finns många som tycker som Brf Misteln och är glada över att de satt 
hjulen i rullning, men finns det någon som öppet vågar ställa sig upp och stötta den förening 
som på ett så förtjänstfullt sätt arbetar för alla andra? Nej, inte alls!  
 
Bakåtsträvarna 
Vi har sedan ännu en kategori av ledamöter som mest bara gnäller så fort det är någon som vill 
driva utvecklingen framåt. Man resonerar så här; 

●     Varför ska vi ändra på något? Det har fungerat så här i snart 100 år, och bara för att 
världen runt om oss förändras så behöver vi minsann inte ändra på något. 
Varför ska vi skriva motioner? Vi har ju valt en styrelse som ska sköta ruljangsen och 
varför ska vi blanda oss i deras arbete? Det får väl styrelsen sköta bäst de vill. 
 

●     På stämmorna hörs alltid denna högljudda kategori över alla andra. Inte i sakfrågor, utan 
i rena personangrepp. I stil med; "passar det inte så kan du gå ur HSB". 
Dvs ren sandlådenivå, men intelligensen hos dessa personer är tyvärr inte större än så. 
Och alltid får de med sig någon som är lika dum.

Betonghäckarna 
Vi har alltså en kategori av ledamöter som är livrädda för att stötta någon av risk för att själv bli 
utsatt för trakasserier och kränkningar. Sedan har vi de ökända betonghäckarna - dvs de här 
ovan nämnda bakåtsträvarna -, som inte vill ändra på någonting. Allt HSB gör är bra, oavsett 
vad det är, och ingen ska ha rätt att uttala sig om något som görs. Styrelsen är Gud. 
 
Vaddådå? 
Men det finns även en tredje kategori. Det är de som helt enkelt är totalt likgiltiga. De har blivit 
invalda till fullmäktige, men bryr sig inte ens om att gå på några fullmäktigemöten. 
De vet att de kommer undan med det, för ingen i deras brf bryr sig, men även om någon hade 
gjort det så är det ingen som kan se vad de gör... eller rättare sagt, vad de inte gör.  
 
Vi har alltså dessa tre kategorier av ledamöter; 

1.  De fega, rädda och blyga (som håller med de få engagerade i det tysta)
2.  De fientliga betonghäckarna (som bara ägnar sig åt personangrepp)
3.  De likgiltiga (som inte ens kommer till stämmorna)

Någon som saknas? 
Om vi tittar på ovanstående lista (den fega, den fientliga och den likgiltiga), är det någon som 
kan se en kategori som saknas? Finns det en fjärde kategori som skulle kunna vara bra att ha 
med bland fullmäktigeledamöterna? Jag vet inte säkert, men jag har ett litet förslag; 

4.  DE ENGAGERADE !!!



Vilka kommer till årsstämman 2008? 
Jag vet inte var dessa engagerade ledamöter håller hus. Vet du?  
Jag hoppas att de dyker upp på årsstämman 2008, för finns de inte där då, ja i så fall tror jag 
inte HSB Malmö ens finns kvar om 5-10 år.  
 
Organisationens bästa mätare av engagemangnivån 
Vi har ytterst få engagerade medlemmar, vi har bara ett fåtal engagerade styrelseledamöter och 
vi har nästan ingen engagerad fullmäktigeledamot. Här kommer säkert någon att säga emot 
mig, förmodligen i kombination med ett och annat personangrepp enligt traditionen. Men det är 
ju faktiskt så att när det gäller fullmäktigeledamöterna så har vi ett otvetydigt bevis på den 
nästan totala brist på engagemang som finns där. Detta bevis är motionerna! Det finns ingen 
säkrare engagemangmätare än motioner. Till och med om HSB Malmö hade varit en utopi, där 
allt fungerade felfritt så finns det alltid, alltid, något att motionera om! 
 
I HSB Malmö kommer det in i snitt färre än en motion per år från fullmäktigeledamöterna (som 
kommer från 265 brf:ar och hela bospargruppen på gissningsvis 6.000 personer).  
 
Mobba motionärer! 
Jag har inte kunnat undgå att märka att det bland en del till och med anses fult att skriva 
motioner. Speciellt om man skriver flera motioner. Vissa tycks resonera som att om man 
engagerar sig så ska man tryckas ner. Systemet låter dessa personer bete sig så illa.  
 
Mötesordföranden på stämman i min brf kan helt fritt sitta och häckla mig inför hela stämman 
för att jag skrivit så många som 17 motioner. Ingen reagerar för denna mest uppenbara 
mobbning som går att prestera. Jag kommer säkert att bli rejält trakasserad för de motioner jag 
skrivit till HSB Malmö, men min tanke är att om jag går i bräschen och tar alla smällarna så 
kanske allt fler efterhand tar mod till sig och vågar skriva någon motion.  
 
Akut! 
Något måste göras! Mitt förslag kommer här nedan.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmö ska löpande (ett par ggr om året) hålla kurser i vad det innebär att 
vara en medlemsorganisation, vad kooperationens grundtankar är, vad 
demokrati innebär och vikten av att ställa upp för varandra. Kursen ska inte vara 
på en flummig och abstrakt nivå, utan den ska vara konkret, med klara och 
tydliga exempel från verkligheten. 
 
Kursen är självklart öppen för alla medlemmar, men denna kurs ska inför alla 
formuleras som praktiskt taget obligatorisk för samtliga fullmäktigeledamöter!  
 
HSB Malmö ska göra stor reklam (löpande) för denna kurs, såväl i media som i 
direktutskick till medlemmarna.  
 

2.  Alla som deltagit på denna gratiskurs, och dessutom genomfört ett skriftligt test 
i sina kunskaper, får ett intyg. Efter detta görs ett utskick till alla medlemmar 
med en lista över vilka ledamöter/medlemmar i brf:en som varit på denna 
utbildning och fått godkänt på det skriftliga testet.  
 
Dessa kurser måste genomföras i kombination med genomförandet av många av 
mina andra motioner, inte minst bättre information till medlemmarna och andra 
engagemangskapande åtgärder. 
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MOTION #159. 

Utökat samarbete mellan brf:ar

Bakgrund: 
Det förekommer väldigt lite samarbete mellan brf:arna. Det känns lite tråkigt att HSB Malmö 
inte är intresserad av att underlätta samarbete mellan föreningar eftersom det finns en hel del 
pengar att tjäna på detta för brf:arna.  
 
Tyvärr ligger HSB Malmös intresse främst i att tjäna pengar själv, i stället för att brf:arna ska ha 
den bästa ekonomin. Jag tycker inte att det ena behöver utesluta det andra. 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska verka för samordning av föreningars aktiviteter och 
underhållsåtgärder, inte minst stamrörsbyte. 

2.  HSB Malmös styrelse ska löpande informera (bl.a. på HSB Malmös webbplats) om 
de åtgärder HSB Malmö vidtager för att utöka samarbetet mellan brf:ar, inte 
minst så att gemensamma upphandlingar kan göras och så att man i olika 
sammanhang kan dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper mellan 
olika brf:ar.

Medlem # 89093 - 2008-01-29 



MOTION #160. 

HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum

Bakgrund: 
Om man går igenom alla förtroendevalda så tycks det som att ett krav för att väljas till något 
förtroendeuppdrag inom HSB Malmö är att den brf som den nominerade kommer ifrån ej innehar 
en webbplats. Praktiskt taget ingen förtroendevald kommer idag från en brf med webbplats. Det 
är skrämmande. De förtroendevalda måste föregå med gott exempel.  
 
Det finns nästan inga aktiva brf-forum. Men ett exempel på hur det ska se ut är forumet i brf 
Hagalund, där styrelsen svarar på frågor från medlemmarna. Grattis till dessa medlemmar! 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska konstant och aktivt verka på alla sätt som är möjliga 
för att alla HSB-brf:ar i Malmö ska inneha en webbplats med forum och med 
meningsfull information för medlemmarna. 
 

2.  HSB Malmös styrelse ska löpande redovisa för alla medlemmar (på HSB Malmös 
webbplats) hur arbetet med detta fortlöper.

3.  Vid val av förtroendevalda till HSB Malmö ska fullmäktigeledamöterna upplysas 
för varje nominerad om den brf som personen kommer från har en webbplats 
med forum för brf:ens medlemmar, och vilken kvalitet det är på den aktuella 
webbplatsen (dvs hur mycket praktisk information det finns för medlemmarna 
på denna webbplats).  
 
Detta är av intresse om medlemmen ingår i brf-styrelsen och därmed har 
möjlighet att påverka. Om den nominerade är en "vanlig" medlem så är denna 
information inte så intressant (eftersom medlemmar med dagen system i många 
föreningar mer eller mindre saknar möjlighet att påverka).
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MOTION #161. 

Öppen redovisning krav för att kunna väljas till HSB Malmös styrelse

Bakgrund: 
De flesta brf:arna i Malmö har lagt ut sin årsredovisning på Internet. Det finns endast några få 
föreningar där medlemmarna inte kan få årsredovisning via webben (bl.a. f.d. 
styrelseordförandens förening). I normalfallet kanske detta inte är så väldigt viktigt, men när det 
gäller just för föreningarna som de förtroendevalda inom HSB Malmö tillhör så anser jag att det 
måste vara ett krav att alla enkelt ska kunna ta del av årsredovisningen för deras föreningar. 
Annars är risken stor att medlemmarna undrar vad det är man vill dölja.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Om den som nominerats ingår i en brf-styrelse ska valberedningen informera om 
ifall denna brf-styrelse har en webbplats för föreningen, vilken kvalitet det är på 
denna webbplats och hur många års årsredovisningar som finns åtkomliga för 
alla på denna webbplats. 
 

2.  En förutsättning för att kunna väljas in i HSB Malmös styrelse eller att väljas som 
styrelsesuppleant är (för de nominerade som ingår i brf-styrelser) att den brf de 
tillhör har minst de tre senaste årens årsredovisningar utlagda på nätet. 
 

3.  Ovanstående två punkter läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös 
stadgar och/eller valberedningspolicy.
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MOTION #162. 

Regelverk för vattenskador

Bakgrund: 
Jag har på webbsidan http://hotpot.se/hsb-vattenskada.htm tagit upp en ganska detaljerad 
information om vattenskador och vad som egentligen gäller. Jag beskriver där bl.a. de många 
problem och frågeställningar som finns, inte minst att HSB inte har någon enhetlig information 
om vattenskador. HSB säger till och med emot sig själv i vissa frågor.  
 
Det är helt uppenbart att informationen behöver förbättras och ett tydligare regelverk för vem 
som står för vad måste tas fram.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse ska aktivt arbeta för att snarast ta fram klara regler för 
bedömningar av vattenskador och klarläggande av aktuellt regelverk för 
vattenskador.  
 
Jag anser, av fler anledningar, att det inte är ett utskott som ska tillsättas för 
detta, men det är en möjlighet.  
 

2.  Redovisning av detta arbete läggs löpande ut på HSB Malmös webbplats. 
Redovisning av resultatet sker på en extrastämma som styrelsen kallar till inom 
6 månader.  
 
Alla ges möjlighet att under arbetets gång komma med synpunkter och 
kommentarer, så även i samband med redovisningen av resultatet.  
 
På extrastämman tas en slutgiltig version fram som sedan omedelbart därefter 
läggs ut bl.a. på HSB Malmös webbplats.
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MOTION #163. 

Ingen särbehandling av medlemmar

Bakgrund: 
Det står i lagen att alla medlemmar ska behandlas lika. Man kan säga att det är den mest 
grundläggande lagparagraf som finns för bostadsrättshavare. Men som vi tyvärr alltför ofta kan 
konstatera så levs detta inte upp till. 
 
HSB Malmös styrelse är bara ett av många exempel på en styrelse som enligt min bestämda 
mening behöver anpassa sig efter lagen i detta avseende. Det finns många exempel på 
särbehandling från HSB Malmös styrelse, inte bara i hur HSB Malmös styrelse behandlar 
"vanliga" medlemmar jämfört med styrelseledamöter.  
 
Naturligtvis kommer HSB Malmös styrelse att förneka detta (oavsett hur många konkreta 
exempel någon presenterar på styrelsens särbehandling). Men faktum kvarstår, oavsett hur 
mycket styrelsen försöker bortförklara allt med att det är en tolkningsfråga, etc.  
 
Ett sätt att tydliggöra denna lag om likabehandling, så att den kanske följs lite bättre, är att 
komplettera stadgarna med vad lagen säger.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att medlemmar ej 
får särbehandlas av HSB Malmö. 
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MOTION #164. 

HSB har inget tolkningsföreträde!

Bakgrund: 
HSB har egenmäktigt tagit sig rätten att ha tolkningsföreträde i allt som står i alla stadgar 
(regionföreningens såväl som normalstadgarna) och lagar.  
 
Luddigt regelverk - Felaktiga tolkningar från HSB 
Men sanningen är att HSB inte alls har något tolkningsföreträde. Bara i HSB Malmös svar på de 
motioner jag skrivit i min brf kan man se hur allvarligt felaktiga tolkningar HSB Malmö gör. Det 
är en sak att ha ett luddigt regelverk som lämnar öppet för i princip hur många tolkningar som 
helst (vilket inte alls är nödvändigt, oavsett vad HSB vill hävda om detta), men det är ännu 
värre att göra så uppenbart felaktiga tolkningar som HSB kan göra emellanåt.  
 
Dagens tolkning 
Det hela blir inte bättre av att HSB gör den tolkning som passar HSB bäst för dagen. T.ex. vad 
gäller avseende vad som på stämman kan ändras eller ej i dagordningen. Vill HSB Malmö att 
man ska kunna ändra dagordningen, ja då gäller detta regelverk. Vill HSB Malmö att man inte 
ska kunna ändra dagordningen, ja då gäller detta regelverk i stället.  
 
Skälet till varför HSB:s tolkningar är så fel 
Många tror att bara för att HSB säger något så är det så det är. Detta har gjort att HSB (inte 
bara HSB Malmö) inte ens anstränger sig i att ge så korrekta svar som möjligt. Jag har i alla år 
irriterat mig på de undermåliga, och tidvis allvarligt felaktiga, svar som inte minst HSB 
Riksförbund lämnar i medlemstidningen.  
 
Den odemokratiska miljön skapar dåliga förutsättningar 
Det värsta är att sanningen aldrig kommer fram. HSB Riksförbund kan skriva precis vilka 
galenskaper som helst utan att någon reagerar. HSB Riksförbund är naturligtvis också noga med 
att se till så att ingen ska ges möjlighet att korrigera deras felaktigheter. Ingen ska kunna 
bemöta riksförbundets felaktigheter. Därav att HSB Riksförbund t.ex. saknar forum och online 
läsarkommentarer.  
 
Lösningen på problemet 
För att i mesta möjliga mån få bort luddiga, tvetydiga stadgar och för att få betydligt bättre 
kompletteringar till lagen så tror jag det första och viktigaste steget är att klart och tydligt föra 
in i stadgarna att HSB inte har tolkningsföreträde. Det är bara vad som gäller idag, men genom 
att detta, oavsett hur självklart det kan tyckas för mig och en del andra, finns på pränt i 
stadgarna (i kombination med andra åtgärder) så kan det börja gå i rätt riktning.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  För att försöka styra bort så många som möjligt av de meningslösa luddiga 
stadgar som finns idag i brf:arna så föreslår jag att det fastställs en gång för alla 
att HSB ej har tolkningsföreträde på något sätt. 
 

2.  Detta förs snarast (inom 6 månader) in i stadgarna för HSB Malmö.
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MOTION #165. 

Medlems pengar kan utnyttjas mot denne av styrelse, men inte tvärtom

Bakgrund: 
 
Som det är idag kan en styrelse utnyttja medlemmarnas pengar mot medlemmarna. 
Alltså inte bara HSB Malmös styrelse (som vi nu sett flera exempel på), utan varje styrelse i en 
bostadsrättsförening.  
 
En styrelse kan alltså använda medlemmarnas pengar i princip obegränsat för att anlita 
advokater, juridiska experter och vad de vill mot en medlem. Men om en medlem vill kräva att 
lagar och stadgar följs av styrelsen så får medlemmen eller medlemmarna själv lägga ner tid och 
pengar på detta.  
 
Så långt från kooperationens grundtankar som man kan komma! 
Detta förhållande är naturligtvis fullständigt ohållbart eftersom det skapar en orimlig och 
extremt odemokratisk situation där det blir nästintill omöjligt att uppnå demokrati och rättvisa.  
 
Ändring måste till! 
Det måste vara en självklarhet för alla och envar att en styrelse inte ska ha rättigheten att 
använda medlemmens pengar mot en medlem. Den som inte förstår detta har verkligen inget i 
en styrelse att göra.  
 
Hur kommer HSB Malmös styrelse & fullmäktigeledamöterna att reagera på denna motion? 
Med tanke på att nästan alla fullmäktigeledamöter också är styrelseledamöter så kommer det 
verkligen att bli intressant att se hur reaktionen blir på denna motion. 
Vilka argument kommer att framföras mot denna motion? Ja, ett argument som kommer att 
komma som ett brev på posten är; 

●     "Om en medlem missköter sig så måste vi som styrelse kunna använda föreningens 
pengar mot denne medlem!"

Ja, visst är det så. Men det är inte vad denna motion handlar om. Jag skulle kunna skriva 
många, många sidor om detta, men jag vill gärna att alla använder sin tankeförmåga själv, så 
att jag inte behöver förklara varje liten självklarhet!  
 
Jag skulle heller inte bli särskilt förvånad om någon till och med skulle säga: 

●     "Styrelsen är vald av medlemmarna och då måste man ha förtroende för denna styrelse."

En sådan allmängiltig kommentar förtjänar inte ens ett svar. Det bara visar på en okunnighet om 
hur det fungerar i en brf. Om man inte kan komma på några sakliga och konkreta argument så 
är det kanske bättre att hålla tyst, enligt min mening. 
 
Kritisk motion 
Denna motion är om inte den allra viktigaste demokratiska förbättring som kan göras, så 
definitivt en av de allra viktigaste. Det skulle vara ett stort steg bakåt i utvecklingen om 
stämman avslår denna motion!  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Ett utskott tillsätts för att utarbeta ett förslag för att lösa problemet med att 
rättvisa och demokrati i brf:ar hindras av systemet som det ser ut idag, där 
styrelser kan använda medlemmens pengar mot honom själv. 
 



2.  Det ska t.ex. vara möjligt för en medlem i en brf att klandra en stämma som 
denne anser ha gått felaktigt till, utan att behöva riskera mer än 
ansökningsavgiften till Tingsrätten.  
 
En positiv effekt av detta blir att stämmorna garanterat kommer att genomföras 
på ett mer korrekt sätt i framtiden.  
 
Om en styrelse kan använda föreningens pengar mot en medlem så får det inte 
råda något tvivel om att en medlem kan göra detta på motsvarande sätt i olika 
situationer där styrelsen inte följer regelverket.  
 

3.  Resultatet av denna utredning ska presenteras på en extrastämma inom 6 
månader. Beslut tas då för hur en rekommendation ska formuleras till alla 
medlemmar om hur brf:ens stadgar ska ändras så att en enskild medlem har 
samma rättigheter och möjligheter i en tvist mot styrelsen, som styrelsen har 
mot den enskilde medlemmen. 
 

4.  Resultatet presenteras därefter omedelbart på HSB Malmös webbplats och 
skickas ut till alla medlemmar i ett direktutskick.
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MOTION #166. 

Arkivfunktion för HSB Riksförbunds webbinformation

Bakgrund: 
 
Den information HSB Riksförbund har på sin webbplats i nyhetskolumnen täcker bara 4-5 steg 
bakåt, sedan försvinner informationen för gott. HSB Riksförbund har inte som alla andra 
föreningar en arkivfunktion där medlemmarna kan gå tillbaka och läsa tidigare information. Man 
kan verkligen fråga sig vad skälet till detta kan vara, men det är helt uppenbart att det är 
medvetet eftersom de valt att avvika från övriga med samma system.  
 
I och för sig så händer det nästan aldrig någonting på HSB Riksförbunds webbplats. De har 
uppenbarligen ingen som löpande lägger ut information där. HSB Riksförbunds webbplats skulle 
enkelt kunna vinna pris som Sveriges tråkigaste webbplats med den mest ointressanta 
informationen (förutom att den ofta är felaktig).  
 
Uppenbarligen är det ingen som bryr sig, varken mottagare eller givare av information. 
Men om HSB Riksförbund någon dag kanske börjar presentera information av något värde så 
kanske intresset så sakteliga skulle börja öka?  
 
Jag vet redan att svaret från styrelsen på denna motion kommer att bli det svar jag fått höra så 
många gånger på de mest varierande frågor, nämligen att webbplatsen är "under construction". 
Men det saknar betydelse för denna motion!  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös styrelse och ombuden till HSB Riksförbund ska aktivt försöka 
påverka HSB Riksförbund att på sin webbplats; 

�❍     lägga ut mer, bättre och oftare uppdaterad information
�❍     lägga ut löpande (och mycket) information om vad som händer i de olika 

regionerna (positivt som negativt)
�❍     ha en arkivfunktion (så att man kan se alla tidigare nyheter x antal år 

tillbaka) precis som alla regionföreningar har.
 
För alla tre ovanstående punkter gäller detta oavsett webbsystem som används, 
och oavsett vilka förändringar som är på gång.  
 

2.  Redovisning om hur detta arbete fortlöper läggs ut på HSB Malmös webbplats 
fram till dess att det genomförts av HSB Riksförbund.
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Motioner till HSB Malmö

Inledning

167.  Fullmäktigeledamöter bestämmer dagordning vid av fullmäktige påkallad extrastämma
168.  Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att lägga in punkter i dagordning
169.  Stadgeändringsförslag §3
170.  Stadgeändringsförslag §15
171.  Stadgeändringsförslag §16
172.  Stadgeändringsförslag §18
173.  Stadgeändringsförslag §20
174.  Stadgeändringsförslag §21
175.  Stadgeändringsförslag §22
176.  Stadgeändringsförslag §24
177.  Stadgeändringsförslag §35 

 
178.  Styrelsen ska inte smutskasta enskilda medlemmar

Hur väl årsstämman 2008 kommer att fungera i behandlingen av alla motioner som lämnats in 
är helt avhängigt styrelsens vilja och kapacitet att göra ett så bra förarbete som möjligt.  
 
Samarbete med motionärer 
Ju mer styrelsen samarbetat med alla motionärer desto bättre kommer resultatet att bli.  
 
Utredda motioner och alla frågor besvarade 
En förutsättning för en effektiv och givande stämma är också att styrelsen besvarat alla 
motioner till fullo, på ett så korrekt och utförligt sätt som möjligt (särskilt i det fall styrelsen 
yrkar på avslag för en motion), så att inte alltför mycket tid måste ägnas på själva stämman 
åt frågor, utredningar och segdragna diskussioner.  
För varje fråga i motionerna som styrelsen ev. avhåller sig från att besvara på ett konkret sätt, 
desto mer utdragen och besvärlig kommer stämman då av naturliga skäl att bli.  
 
Detta är styrelsen naturligtvis väl medveten om, så jag kan bara hoppas att styrelsen inte 
utnyttjar detta för att både slippa besvara besvärliga frågor och för att i mesta möjliga mån 
hindra motioner från att bifallas av stämman. Alla motioner är skrivna för att beslutas om senast 
på årsstämman, och det är inte acceptabelt att motioner blir hängande i luften pga att styrelsen 
inte besvarat och behandlat motionerna på ett grundligt sätt. 

Medlemsinriktade svar 
Styrelsen ska inte besvara motionerna efter sitt eget personliga tyckande, 

utan de ska besvaras utifrån medlemmens perspektiv. 
 

Dvs för varje yrkande ska styrelsen 
(och fullmäktigeledamöterna) ställa sig frågan; 
"Vad är bäst för den enskilda medlemmen?".

Jag kan redan idag, 3 månader före årsstämman, säga vad inledningstalet på årsstämman med 
stor sannolikhet kommer att innehålla. 

●     Fullmäktigeledamöterna kommer att informeras om att nu måste vi gå vidare, titta framåt 
och utveckla våra visioner.



●     Vi ska använda vår kraft på "konstruktiva" saker och inte gräva i det gamla.
●     Vi ska utveckla medlemskapet i organisationen.

Denna retorik återkommer varje gång HSB Malmö begått något fel. 

●     Glöm vad som hände igår!
●     Ställ inga frågor på vad som hänt och utred inte det som styrelsen till varje pris tycks vilja 

hemlighålla, t.ex. VD-avtalet.
●     Vi ska inte få svar på våra frågor.
●     Skynda vidare så fort som möjligt.
●     Bort med fokus från vad som hänt så fort som möjligt.
●     Vi ska "rikta blicken mot de ljusa och positiva inslagen i vår historia".
●     "Turerna, utredningarna och den bitterhet som ibland kommer fram i media, måste vi 

faktiskt ha kraft att lägga bakom oss Annars är det risk att vi fastnar, att vi tappar den 
kraft som vi behöver för att driva på utvecklingen och att utveckla oss själva", som Maj-
Britt Thulin säger, i stället för att föreslå åtgärder för att åtgärda problemen.

Ja, hur många gånger förr har vi inte hört att vi måste se framåt. Visst ska vi det, men det 
motsäger inte att medlemmarna inte ska släppa allt bara för att det är den väg som passar 
styrelsen bäst. Medlemmarna kanske vill ha svar på sina frågor. Har styrelsen ingen förståelse 
för detta? Kan styrelsen inte inse att det är medlemmarnas rättighet att få svar på frågor?  
 
När alla frågor är besvarade kan vi se hur vi går vidare, men inte förrän då! 

Jag kan därför bara hoppas att styrelsen tar alla motioner från alla medlemmar mycket seriöst, och 
inte för en enda motion resonerar som att nu måste vi se framåt i stället för att besvara frågor om 
vad som har hänt eller rota i det gamla! Vill styrelsen ha något förtroende bland medlemmarna så 
krävs öppenhet från styrelsens sida!

Medlemsinriktat och kundnära? 
HSB Malmö ska vara medlemsinriktad och kundnära, men ingen vill definiera vad detta innebär 
rent konkret.  
 
Det räcker inte med att bara lite luddigt säga att HSB Malmö måste förmedla innehållet i HSB:s 
devis ”Det goda boendet”. Det räcker inte ens med att säga att det i detta ligger att HSB Malmö 
lever efter "våra" (vems?) värderingar.  
 
Maj-Britt Thulin sa en väldigt klok sak på styrelsekonferensen i Köpenhamn, som tyvärr nog 
försvann lite i informationsbruset. Maj-Britt sa; "Vi måste skapa engagemang och därmed skapar 
vi trygghet". Där har vi den springande punkten! Sedan återstår bara att höra från styrelsen hur 
styrelsen vill skapa detta engagemang! Om detta hör vi inget! 

Årets stämma kommer att bli eldprovet för HSB Malmö. Kommer styrelsen att stå för vad de sagt 
och värna om de mjuka värdena genom att svara "medlemsinriktat" på motionerna? 
Kommer fullmäktige att ställa upp på HSB Malmös nya linje att värna om medlemmarna? Antalet 
motioner som bifalls av stämman kommer att vara en värdemätare på detta!

Not. Första kommentaren till mina motioner blev; "en hastig titt på motionerna gör att jag bara 
döör, "meningslösa floskler". att du inte forumlerar dem till något som är bra? Ordbajesri!". 
Alla som försöker vända saker till det bättre inom HSB drabbas alltid av dylika infantila 
kommentarer så långt bort från saklighet som man kan komma. 
Jag hoppas stämman håller en lite högre kvalitet. 



MOTION #167. 

Fullmäktigeledamöter bestämmer dagordning vid av fullmäktige påkallad extrastämma

Bakgrund: 
På förekommen anledning vill jag understryka att det är viktigt att om fullmäktigeledamöterna 
kallar till en stämma så ska de fullmäktigeledamöter som begärt extrastämman stå för 
ordningen av de punkter som tas upp och inte styrelsen (utöver de stadgade punkterna). 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmös 
styrelse inte äger rätt att ändra inbördes ordning på de punkter som 
fullmäktigeledamöter lämnat in vid begäran om en extrastämma. 
 

2.  Det förs samtidigt in att HSB Malmös styrelse ej äger rätt att på annat sätt 
förändra dessa punkter. Om styrelsen vill lägga till fler punkter i dagordningen 
än vad fullmäktigeledamöterna begärt så ska dessa placeras sist i dagordningen.
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MOTION #168. 

Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att lägga in punkter i dagordning

Bakgrund: 
HSB Malmös styrelse har möjlighet att lägga in fler punkter i dagordningen än vad det stadgas 
(dessutom på valfri plats i dagordningen eftersom inget regelverk finns för detta). Men om 
styrelsen har denna rätt, varför skulle inte fullmäktigeledamöterna kunna begära detta? Det 
känns inte rätt att fullmäktigeledamöternas enda möjlighet att kunna påverka dagordningen är 
via den absolut sista punkten i dagordningen ("övriga anmälda ärenden").  
 
Jag anser att fullmäktigeledamöter ska ha rätt att kunna få in separata speciella punkter i 
dagordningen som inte är av karaktären motioner på såväl ordinarie stämma som extrastämma.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös stadgegrupp får i uppdrag att ta fram en formulering för HSB 
Malmös stadgar som ger fullmäktigeledamöter möjligheter att lägga in punkter i 
dagordningen på annan plats än under punkten "Övriga anmälda ärenden", med 
samma rättigheter och möjligheter som styrelsen. 
 

2.  I det förslag som tas fram så stadgas även de konsekvenser som blir följden om 
styrelsen inte uppfyller stadgarna i detta avseende.
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MOTION #169. 

Stadgeändringsförslag §3

Bakgrund: 
 
Föreningens verksamhet 
§ 3 
"Föreningen skall vara medlem i HSBs Riksförbund som också skall vara medlem i föreningen." 
 
Det står inte ett ord om vad detta medlemskap innebär/ska innebära. 
Det står inget om avgifter/kostnader.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös stadgegrupp får i uppdrag att förtydliga i stadgarna vad 
medlemskap i HSB Riksförbund innebär, liksom vilka avgifter som gäller till HSB 
Riksförbund.
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MOTION #170. 

Stadgeändringsförslag §15

Bakgrund: 
 
§ 15 
"Föreningsstämman är öppen för alla medlemmar som fullgjort sina skyldigheter till föreningen." 
 
Vad innebär "fullgjort sina skyldigheter"? 
Jag vet brf:ar som använt denna paragraf till att stoppa medlemmar från att rösta som enligt 
uppgifter låg någon krona back i sin inbetalning av årsavgift (trots att det var bokföringsfel). Jag 
säger inte att HSB Malmö kommer att göra detta, men jag vill bara illustrera vikten av att det 
måste vara tydligt vad som avses.  
 
"Medlem som enligt § 19 inlämnat motion till föreningsstämman (motionär) har yttrande- och 
förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen." 
 
Samt även i de punkter i dagordningen som är direkt kopplad till inlämnad motion.  
 
"Vidare får styrelseledamot, VD, revisorer, ledamot i utskott samt representant för HSBs 
Riksförbund närvara, yttra sig och till protokollet anteckna sin mening." 
 
Vilken  
- styrelseledamot? 
- VD? 
- revisor?  
 
Får inte fullmäktigeledamot begära att dennes synpunkt förs in i protokollet om nu alla de här 
nämnda får göra detta?  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös stadgegrupp får i uppdrag att förtydliga i stadgarna vad 
formuleringen "fullgjort sina skyldigheter" innebär så att denna formulering inte 



missbrukas.
2.  Det läggs till i stadgarna att motionär även har yttrande- och förslagsrätt i de 

punkter i dagordningen som är direkt kopplad till motionärens motion (enl. en av 
mina tidigare motioner).

3.  Det definieras i stadgarna vilken styrelseledamot, revisor och VD som avses. 
Väldigt enkelt att bara lägga till "för HSB Malmö", så behöver aldrig någon 
diskussion uppstå om detta.

4.  Det läggs in i stadgarna att fullmäktigeledamot som så begär detta får sitt 
yttrande inlagt i protokollet.
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MOTION #171. 

Stadgeändringsförslag §16

Bakgrund: 
 
§ 16 (ny §!) 
"Fullmäktige och suppleanter för dessa utses på följande sätt. 
a) Varje bostadsrättsförening som är medlem i föreningen väljer på sin ordinarie stämma en 
fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal i bostadsrättsföreningen." 
 
Minst en suppleant !!!  
 
"högst hälften av antalet fullmäktige skall utses av bospargruppen."  
 
Om bosparare skulle kunna ha lika mycket att säga till om som de som i verkligheten bor i en 
HSB-lägenhet så borde det vara uppenbart för alla att systemet falerat. De som inte bor i 
bostadsrätt (och därför bl.a. inte ser de problem som finns) ska självfallet inte ens i teorin ha 
möjlighet att bestämma över bostadsrättshavarna. Maximalt 25 % (vilket redan detta eg. är för 
stor andel) av fullmäktigeledamöterna ska kunna bestå av bosparare. 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det läggs in i stadgarna att det ska vara minst en suppleant per 
fullmäktigeledamot, så får brf:en själv bestämma hur många (för att säkra att 
det alltid finns ersättare).

2.  Det läggs in i stadgarna att fullmäktige kan bestå av max 25 % från 
bospargruppen.
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MOTION #172. 

Stadgeändringsförslag §18

Bakgrund: 
 
§18  
 
"Kallelse till fullmäktigesammanträde och andra meddelanden sker genom brev till varje 
fullmäktige" 
 
Samt läggs ut på HSB Malmös webbplats (enligt koden för föreningsstyrning).  
 



Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det läggs in i stadgarna att kallelse (och alla dokument som hör till kallelsen) 
också samtidigt läggs ut på HSB Malmös webbplats, liksom andra meddelanden.
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MOTION #173. 

Stadgeändringsförslag §20

Bakgrund: 
 
§20  
 
1) 
"stämmans öppnande"  
 
Definition behövs! Vilka beslut ska kunna tas här? Endast beslut om stämman ska öppnas eller 
stängas?  
 
4) 
"anmälan av ordförandens val av protokollförare"  
 
Ska kunna styras av stämman, med tanke på att det är en viktig funktion och stämman ska inte 
fråntas sin möjlighet att kunna påverka, dvs ska bara stå; 
"val av protokollförare"  
 
5) 
"godkännande av röstlängd"  
 
Definition behövs av vad godkännande av röstlängd innebär!  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  HSB Malmös stadgegrupp får i uppdrag att förtydliga i stadgarna vad "stämmans 
öppnande" innebär, och vilka beslut som kan tas där (mycket viktigt!).

2.  Endast formuleringen "val av protokollförare" ska stå i dagordningen.
3.  HSB Malmös stadgegrupp får i uppdrag att förtydliga i stadgarna vad 

"godkännande av röstlängd" innebär.
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MOTION #174. 

Stadgeändringsförslag §21

Bakgrund: 
 
21) 
"bestämmande av arvoden och alla andra ekonomiska ersättningar till 
a. 
styrelse 
b. 
valberedning 



c. 
ledamöter i utskott 
d. 
revisorer och suppleanter 
e. 
valberedning och sammankallande 
f. 
bosparråd och bospargruppens valberedning" 
 
Hur ska man kunna bestämma arvode till ledamöter i utskott utan att först veta vilka utskott det 
finns, arbetsbeskrivning och omfattningen av varje utskotts uppgifter?  
Det är ju först under den sista punkten i dagordningen (övriga ärenden, dvs motioner) som 
behov av utskott kommer fram.  
 
Arvode till ombud till HSB Riksförbund och deras suppleanter har glömts bort (förutsätter 
arbetsbeskrivning).  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det läggs in i stadgarna att arvode bestäms för utskotten i samband med att de 
sätts ihop och arbetsbeskrivning bestäms.

2.  En punkt för "Arvode till ombud till HSB Riksförbund och dess ersättare" läggs in.
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MOTION #175. 

Stadgeändringsförslag §22

Bakgrund: 
 
22) 
e. 
"ombud och suppleanter till HSB riksförbunds stämma"  
 
Varför ska man i stadgarna specificera att dessa bara ska ha en enda uppgift under året. 
Dvs endast att närvara på stämma (och utan någon som helst arbetsbeskrivning). 
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Formuleringen "ombud och suppleanter till HSB Riksförbund" läggs in i stället i 
stadgarna.
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MOTION #176. 

Stadgeändringsförslag §24

Bakgrund: 
 
§24 "Senast tre veckor efter fullmäktigesammanträdet skall det justerade protokollet hållas 
tillgängligt hos föreningen för medlemmarna."  
 
Det justerade protokollet ska naturligtvis läggas ut på HSB Malmös webbplats.  



 
"Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och den 
ytterligare ledamot, som styrelsen utser till det."  
 
Efter den senaste tidens händelser kan det finnas anledning att förbättra denna formulering.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det läggs in i stadgarna att protokollet även ska läggas ut på HSB Malmös 
webbplats senast tre veckor efter stämma.

2.  Det läggs in i stadgarna att alla styrelseledamöter ska signera alla sidor i 
styrelseprotokollet för att de läst och förstått allt, så att man kan se att allt och 
alla sidor kommit alla till del.
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MOTION #177. 

Stadgeändringsförslag §35

Bakgrund: 
 
Uteslutning 
§ 35 
"Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat 
sätt företar handling som skadar föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen. Styrelsen 
beslutar om uteslutning."  
 
För luddigt, och som vi har sett under 2007 kan denna formulering missbrukas.  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Ovanstående paragraf ("Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar 
bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar handling som skadar 
föreningens intressen") förtydligas av stadgegruppen.

2.  I stället för att styrelsen beslutar om uteslutning så ska detta ske av 
fullmäktigestämman.
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MOTION #178. 

Styrelsen ska inte smutskasta enskilda medlemmar

HSB Malmö bjöd den 24/5 2007 in till en frågestund angående den konflikt som förekommit 
mellan HSB Malmö och Brf Misteln, där HSB Malmö hotat Brf Misteln med uteslutning med 
anledning av att styrelsen i Brf Misteln ställde frågor till HSB. Jag erbjöds att deltaga på denna 
frågestund av en medlem i Brf Misteln som ville veta vad som sades, men inte själv hade 
möjlighet att närvara (jag t.o.m. erhöll en fullmakt för att representera denna medlem).  
Jag fick presentera mig på mötet, med en mer ingående presentation efter mötets avslut.  
 
Den 28/5 skickade HSB Malmös styrelse helt oförklarligt ut en skrivelse direkt till alla i 
föreningen Brf Misteln, innehållande diverse beskyllningar och kränkande uttalanden om mig.  
 
HSB Malmös styrelse vägrade att bemöta mina synpunkter och frågor om detta utskick, men 
med hjälp av HSB Riksförbund fick jag till stånd ett möte med HSB Malmös styrelse den 15/8 
2007. HSB Malmös styrelse ville emellertid inte heller där bemöta mina synpunkter eller svara på 
alla mina frågor, trots att detta var anledningen till mötet.  
 
Styrelsen erkänner att de förstår att jag kränkts genom styrelsens omotiverade påhopp 
Jag frågade styrelsen om de förstod att jag blivit djupt kränkt av deras utskick & anklagelser. 
Efter att ha försökt slingra sig för att slippa svara på denna till synes enkla fråga så svarade 
ordföranden och Maj-Britt Thulin slutligen att de förstod att de förnedrat mig inför andra.  
 
Vad var skälen till kränkningarna och angreppet mot mina rättigheter från styrelsen? 
Jag frågade vidare på mötet (den 15/8) om vad orsaken var till det kränkande utskicket. 
Även detta var tydligen en mycket känslig fråga för styrelsen att besvara, för jag fick ställa den 
flera gånger innan jag slutligen fick ett svar på varför de förolämpat mig.  
Styrelsens ursäktade sitt beteende med att de var "frustrerade", och därför gav de uttryck 
för sin frustration genom att skriva de fula saker de skrev om mig.  
 
Frustration över att HSB inte lyckades fälla brf styrelsen ej skälig grund för att kränka mig! 
Jag förstår att styrelsen var frustrerad över att mötet med Brf Misteln inte gick deras väg, där 
HSB Malmö lagt ner så mycket energi på att klanka ner på styrelsen i Brf Misteln, men ändå inte 
lyckades vända föreningens medlemmar mot sin styrelse. Jag har emellertid svårt att se detta 
som en ursäkt för att på ett så gravt allvarligt sätt kränka enskilda medlemmar!  
 
Jag ger styrelsen möjlighet att lösa situationen på ett enkelt och snabbt sätt! 
Jag frågade styrelsen ännu en gång på mötet (15/8) om de har för avsikt att uppfylla mina 
obetydliga krav för att ställa till rätta styrelsens obefogade påhopp mot mig, främst genom en 
offentlig ursäkt till föreningens medlemmar. Det enda svar jag fick - två gånger på raken - var 
från styrelsens ordförande; "Jag har inga kommentarer.". 
Jag påpekade att detta ärende faktiskt var huvudskälet till vårt möte. 
Styrelsens ordförande svarade då bara att han inte hunnit fundera på detta! 
Men styrelsen har fått ett antal mail om kränkningen (alla obesvarade) och det har passerat 3 
månader som de haft på sig att fundera över detta! Styrelsen visade ingen ånger!  
 
Istället för att göra en så enkel sak som att be om ursäkt för sitt handlande så väljer alltså 
styrelsen att hellre gå in i en rättsprocess om detta!!!  
 
Styrelsens ointresse att lösa situationen och ovilja till att föra en dialog 
HSB Malmös styrelse lämnade mig inget annat alternativ än att göra det jag gjort allt för att 
undvika in i det längsta, dvs att stämma HSB Malmös styrelse för förtal och ärekränkning.  
Om det leder till att det en gång för alla blir ett slut på dessa ständiga kränkningar av 
enskilda medlemmar från HSB Malmö vet vi inte, men det blir kanske ett steg i rätt riktning.  
 
Trots att jag på mötet förklarade att om styrelsen inte ens vill besvara min enkla fråga med ja 
eller nej om de har för avsikt att be om ursäkt så måste jag dra ärendet till rättslig prövning, så 



reagerade styrelsen inte med mer än en axelryckning!  
 

Sammanställning

HSB Malmös styrelse har offentligt anklagat mig; 

1.  För att bara vara ute efter att förstöra för HSB Malmö. 
 

2.  För att inneha förfalskad fullmakt, utan att ens kontrollera med mig om detta. 
 

3.  Styrelsen beskyller mig även offentligt och omotiverat för att styrelsen på mötet med brf:
en (där HSB hälsade mig välkommen) inte lät medlemmarna få ställa frågor. 
 

4.  Styrelsen är också kränkande genom att de använder en terminologi ("välkända 
personer") som i princip utpekar mig som kriminell.  
Är det så styrelsen uppfattar personer som vågar yttra sig och tycka annorlunda än 
styrelsen? Även detta uttalande från styrelsen var enbart avsett för att utsätta mig för 
andras missaktning! 
 

5.  Styrelsen kränker mig ännu en gång när styrelsen på ett så nonchalant sätt helt ignorerar 
mina skrivelser/frågor till styrelsen i detta ärende. 
 

6.  Det är inte heller så att detta är första gången som HSB Malmö förtalat mig, precis som 
HSB Malmö gjort med andra som vågar uttrycka sin åsikt, och det känns som att 
någonstans måste dessa kränkningar av enskilda medlemmar ta slut. 
Det kan inte vara acceptabelt att en medlemsorganisation som HSB beter sig så här illa 
mot medlemmar bara för att de har åsikter om HSB.  
 
Någon måste sätta ribban någonstans och visa HSB att det inte är acceptabelt i ett 
demokratiskt samhälle att bli trakasserad av en organisation bara för att man har åsikter! 
HSB borde i stället för kränkningar bemöta argument med sakliga argument!

och 

●     HSB Malmös styrelse informerade mig varken i förväg eller i efterskott om deras skrivelse 
med personangrepp, dvs HSB Malmö gav mig ingen chans att försvara mig mot styrelsens 
djupt kränkande påhopp. Styrelsen är uppenbart rädd för en dialog. 
 

●     Styrelsens rädsla för dialog skapar maktlöshet mot denna maktkoncentration. 
Styrelsen vet att jag inte kan värja mig mot deras förolämpningar och 
kränkningar så länge styrelsen nyttjar HSB Malmös enkelriktade informationskanaler.  
 
HSB sitter på informationskanalerna och styrelsen använder denna envägs-
kommunikation för att kränka enskilda medlemmar och försöka rädda sitt eget skinn.  
 
HSB utnyttjar sin egen enkelriktade kommunikation (HSB Malmös webbplats och 
direktutskick till medlemmar, pressmeddelanden) för att förtala och förolämpa mig och 
andra, där styrelsen är väl medveten om att medlemmarna inte kan korrigera 
styrelsens osanningar, förolämpningar, personangrepp och allvarliga 
kränkningar.  
 
Styrelsens agerande tycks vara väl uttänkt med som mål att försöka skada mig så mycket 
som möjligt inför andra medlemmar utan att ge mig den minsta chans att försvara mig.

Inga ursäkter, inga svar, inga reaktioner överhuvudtaget från styrelsen 



●     Trots att jag känt mig kraftigt förnedrad av HSB, och dessutom skriftligen påtalat detta 
ett flertal gånger för styrelsen (såväl som för andra på HSB), så har inte en enda ledamot 
i styrelsen bett det minsta om ursäkt för kränkningarna! 
 

●     Inte en enda styrelseledamot har besvarat mina skrivelser (29/5, 30/5, 31/5, 1/6 och 
5/6) om kränkningarna, eller ens bekräftat mottagandet av mina frågor rörande detta!  
Alla har bara på ett synnerligen oförskämt och kränkande sätt låtsats som om det regnat. 
 

●     På min förfrågan den 15/8 om styrelsen är beredd att be om ursäkt för sina kränkningar 
svarar ordföranden bara; "Jag har inga kommentarer." 
 

●     Trots att jag på mötet med HSB förklarade att om styrelsen inte ens vill besvara min 
enkla fråga med ja eller nej om de har för avsikt att be om ursäkt så måste jag dra 
ärendet till rättslig prövning, så reagerade styrelsen inte med mer än en axelryckning! 
 

●     Trots att grundskälet till mitt möte med HSB Malmös styrelse den 15/8 var de kränkningar 
HSB Malmö gjort (inte bara av mig) i samband med mötet med Brf Misteln den 24 maj så 
var HSB Malmös styrelse mycket ovillig att svara på frågor om detta. 
 

●     Ej heller HSB Riksförbund tar sitt ansvar och markerar att HSB:s uppgift inte är att kränka 
medlemmar på detta sätt. Jag anser att HSB Riksförbunds tystnad i denna fråga är 
liktydigt med att de på ett synnerligen fegt och oetiskt sätt hellre står på HSB Malmös 
sida (vilka fel de än begår) än på medlemmarnas sida.  
 
Alla håller varandra om ryggen på HSB, vilket gör att enskilda medlemmar kan känna sig 
mycket utsatta och maktlösa, och t.o.m. rädda för HSB.  
 

●     Att det nu passerat så lång tid utan att HSB gjort något för att återupprätta mitt anseende 
bland medlemmarna gör naturligtvis att skadan HSB åsamkat mig ökat i omfattning 
(allteftersom rykten sprids).

Just att det är en medlemsorganisation som HSB, gör enligt min mening kränkningarna särskilt 
allvarliga! HSB försöker med sina kränkningar tysta för dem obekväma åsikter. 
Hur ofta baktalar HSB mig i andra sammanhang som jag ej får reda på? 

●     HSB Malmös styrelse erkänner (först den 15/8) att de förstår att jag kränkts.

●     Styrelsen förklarar sitt kränkande utskick med att de var frustrerade, och därför gav 
uttryck för sin frustration genom att skriva vad de skrev om mig.

●     Vad styrelsen personligen anser om mig hade inget som helst att göra med HSB:s möte 
med medlemmarna i Brf Misteln där jag bara satt snäll och tyst, men ändå kritiserar 
styrelsen mig inför hela föreningen!

●     Frustration över att HSB inte lyckades fälla brf-styrelsen är enligt mig ej skälig grund för 
att på ett så här gravt allvarligt och odemokratiskt sätt kränka enskilda medlemmar!

●     Men vad är då avsikten med styrelsens kränkande beskyllningar? 
Styrelsens syfte har helt uppenbart varit att misskreditera mig i eget personligt intresse, 
med som avsikt att utnyttja mötet med Brf Misteln för att visa mig att det är HSB som har 
makten, och försöka skrämma mig till tystnad med sina helt osakliga och ogrundade 
nedsättande uttalanden om mig, samt att utsätta mig för andras missaktning för att 
därigenom vända andra medlemmar mot mig så att det jag säger inte ska tas på allvar av 
andra. 
 



●     Styrelsen har helt enkelt inte kunnat argumentera sakligt, och därför har styrelsen i stället 
valt att skada mitt anseende genom att offentligt gå ut och förtala mig. 
Dessutom på ett sätt så att jag inte kunnat försvara mig.  
 
Styrelsen har naturligtvis varit väl medveten om att ifall styrelsen kan lyckas vända andra 
medlemmar mot mig så kommer de sanningar jag framför att därefter betraktas som 
mindre trovärdiga för medlemmarna i HSB, samtidigt som kritik mot HSB från andra håll 
också kommer att minska (dvs en form av censur av samhällsförbättrande kritik).  
 
Allt tycks bara handla om att styrelsen ska rädda sitt eget skinn, inte att medlemmarnas 
villkor och rättigheter ska förbättras på något sätt.

●     Detta sätt av styrelsen att försöka stoppa sanningen från att komma fram känns 
skrämmande, och denna särbehandling av mig samt diskriminering av medlemmar 
som uttalar sina åsikter hör enligt mig inte hemma i ett demokratiskt samhälle!  
Ytterst är detta alltså en ren och skär demokratifråga, där frågan är om man i Sverige har 
åsikts- och yttrandefrihet utan att behöva bli kränkt offentligt av makthavare för sina 
åsikter, där medborgaren är helt maktlös i att kunna försvara sig och sin heder.  
Om HSB med sina kränkande uttalanden lyckas reducera förtroendet för dem som 
granskar makthavarna så upphör den granskning som gör att makthavarna i alla fall inte 
fullt ut kan bete sig precis hur de vill.  
 
I förlängningen medför HSB:s agerande att den som vågar kritisera HSB det minsta 
riskerar att utsättas för hot och förföljelse av andra som inte begriper bättre, vilket 
ytterliggare inskränker åsikts- och yttrandefriheten i vårt land.  
Jag säger inte att just detta är HSB:s avsikt, och det är möjligt att styrelsen inte inser just 
dessa konsekvenser av sitt agerande, men resultatet kan mycket väl bli så. 

●     Jag gav styrelsen möjlighet att lösa situationen på ett enkelt och snabbt sätt, men 
styrelsen vägrade att lyssna, eller på något sätt be om ursäkt för sitt beteende!

Styrelsen kränker mig inte bara en gång, utan två gånger... och sedan ännu en gång! 
Inte nog med att styrelsen går ut till en hel förening med förtal och kränkande uttalanden om 
mig, styrelsen kränker mig ännu en gång när styrelsen på ett så nonchalant sätt helt 
ignorerar mina skrivelser till styrelsen i detta ärende, i stället för att på ett mer moget sätt 
be om ursäkt (vilket styrelsen inte har gjort trots att styrelsen sagt att de handlade i ren 
frustration när de kränkte mig). De har alltså erkänt sina fel men vill ej be om ursäkt.  
 
Ovanpå detta går sedan HSB Malmös styrelse ut på HSB Malmös webbplats och stoltserar med 
att de (tillfälligt) lyckats klara sig undan med sina kränkningar!  
 
Jag yrkar att stämman beslutar att; 

1.  Det förs in i etiska riktlinjer för HSB Malmö att det inte får gå till enligt vad jag 
beskrivit i denna motion, där HSB Malmös styrelse på ett så allvarligt sätt 
kränker enskilda medlemmar och sedan inte ens vill be om ursäkt för detta, trots 
att styrelsen t.o.m. öppet erkänner att de förstått att de kränkt medlemmen. 
 

2.  HSB Malmös styrelse ska visa att de står för vad de sagt om "mjuka värden" och 
offentligt be om ursäkt för de kränkningar styrelsen ägnat sig åt mot mig.

Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-30 



 
MOTION från Tryggve Wallin (bil. till motion #139) 
 
För nedanstående stadgar, som jag tagit fram i samarbete med det 
nytänkande företaget Fastitia, föreslår jag följande; 
 
1. De inlämnas till HSB Riksförbund för synpunkter (dvs för kontroll om  
    det finns något i dessa stadgar som HSB Riksförbund har att invända  
    mot på något sätt).  
 
Efter HSB Riksförbunds utlåtande så tar en på årsstämman 2008 särskilt 
tillsatt stadgegrupp (där naturligtvis jag själv ingår) fram en slutgiltig 
version med utgångspunkt från ev. synpunkter från HSB Riksförbund 
och ev. övriga synpunkter som kommit in från medlemmar.  
 
Samtliga synpunkter från HSB Riksförbund på dessa stadgar ska 
självfallet finnas med i svaret från HSB Malmös styrelse på denna 
motion.  
 
En stadgegrupp tillsätts lämpligen före årsstämman 2008 för att tillföra 
ytterliggare förslag och förbättra nedanstående förslag till 
normalstadgar. 
 
2. De antas som normalstadgar för HSB Malmös föreningar senast i  
    september 2008.  
 
Detta innebär bl.a. att alla brf:ar får ett exemplar av stadgarna senast 
under oktober 2008 med rekommendationer att anta dessa som sina 
stadgar efter att ev. lokala modifieringar i vanlig ordning gjorts utefter 
föreningens specifika behov.  
 
I detta utskick så rekommenderas också samtliga brf:ar att delge alla 
medlemmar stadgarna för synpunkter (som sedan sammanställs av HSB 
Malmö och läggs ut på HSB Malmös webbplats). 
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FÖRENINGENS FIRMANAMN 
OCH SÄTE 
 
1 § 
Föreningens firma (föreningens namn) är: 
Bostadsrättsföreningen X i X-stad 
Styrelsen har sitt säte i X kommun. 
 
FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 
 
2 § 
Föreningen har till ändamål att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen genom 
att i föreningens hus upplåta bostäder och 
lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan 
tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på 
grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. 
Medlem som innehar sådan bostadsrätt kallas 
bostadsrättshavare. 
 
FÖRENINGENS VISION, 
VERKSAMHETSIDÉ, POLICY & MÅL 
 
3 § Föreningens vision 
Föreningen ska upprätta en tydlig och uttalad 
vision. Den ska beskriva vad föreningen avser 
att uppnå med sin verksamhet på ca 5 års sikt. 
Den ska beskriva ett s k drömscenario. 
 
4 § Föreningens verksamhetsidé 
Föreningen ska utforma en verksamhetsidé. 
Denna verksamhetsidé ska med ca 2-3 
meningar beskriva hur föreningen ska arbeta 
för att kunna uppnå sin vision. 
 
5 § Föreningens verksamhetspolicy 
Föreningen ska upprätta en verksamhetspolicy 
eller olika delpolicys för verksamheten. Den 
ska präglas av de värderingar som ska råda 
inom föreningens verksamhet. 
 
6 § Föreningens verksamhetsmål 
Föreningen ska senast en månad efter 
ordinarie stämma sätta upp de olika delmål 
inom verksamheten som ska uppnås det 
kommande året. Detta dokument kallat års- 
eller verksamhetsplan ska sedan inom sex 
veckor efter stämman skickas ut till samtliga 
medlemmar och de ska få en möjlighet att 
inom två veckor lämna sina skriftliga 
synpunkter. 
 
FÖRENINGENS RÄKENSKAPSÅR 
OCH REVISION 
 

7 § Räkenskapsår  
Föreningens räkenskapsår omfattar 
kalenderår. Senast 7 veckor före ordinarie 
föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna 
avlämna förvaltningsberättelse, resultat och 
balansräkning. De av stämman valda 
revisorerna ska varje kvartal granska 
föreningens räkenskaper och kassa. 
 
8 § Revisorer 
Revisorerna ska vara minst en och högst två 
med högst två suppleanter. Revisorer och 
revisorssuppleanter väljs på föreningsstämma 
för tiden från ordinarie föreningsstämma till 
nästa ordinarie föreningsstämma hållits.  
 
Av revisorerna – vilka inte behöver vara 
medlemmar – ska minst en vara auktoriserad. 
Övriga revisorer måste ha för uppdraget 
nödvändig kompetens. 
 
De av föreningsstämman valda revisorerna 
skall varje kvartal granska föreningens 
räkenskaper och kassa. De skall också delta i 
besiktning och inventering av föreningens 
fasta egendom och övriga tillgångar. Revisorn 
ska granska allt som styrelsen gör i föreningen. 
 
Styrelsen ska avge skriftlig förklaring till 
ordinarie stämma över av revisorerna i 
revisionsberättelsen gjorda anmärkningar. 
 
HSB 
Utöver stämmovalda revisorer utses en revisor 
av HSB Riksförbund. 
 
Revisorsuppleantens uppgift 
Revisorsuppleantens uppgift är att vara 
delaktig i revisionen samt sätta sig in i och lära 
sig arbetet, men har som suppleant inget 
ansvar mer än som vanlig medlem. 
 
9 § Revisionsberättelsen 
Revisorerna ska avge sin revisionsberättelse 
senast fyra veckor innan föreningsstämman. 
Av revisionsberättelsen ska det tydligt framgå 
vad som granskats och vad som inte granskats 
av revisorn. 
 
10 § 
Styrelsens redovisningshandlingar, revisions-
berättelsen och styrelsens förklaring över de 
eventuella anmärkningar revisorerna gjort ska 
delas ut till medlemmarna senast två veckor 
före stämman. 
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FÖRENINGENS FONDER 
 
11 § 
Inom föreningen ska bildas följande fonder: 
 
• Fond för yttre underhåll (underhållsfond) 
• Dispositionsfond ? 
 
Till fonden för yttre underhåll ska årligen 
avsättas ett belopp utifrån vad som framgår av 
underhållsplanen, dock med en summa som 
minst motsvarar 20 kronor per kvadratmeter 
av summan av fastighetens bostads- och 
lokalarea.  
Över- eller underskott ska balanseras mot 
underhållsfonden? 
 
FASTIGHETENS UNDERHÅLL 
 
12 § 
Styrelsen svarar för att föreningens fastighet 
(byggnader och markområde) årligen 
besiktigas, är väl underhållna och hålls i gott 
skick. Besiktning av föreningens egendom ska 
ske i erforderlig omfattning, och i enlighet med 
föreningens underhållsplan. Stämmovalda 
revisorer ska kallas till sådan besiktning. 
Resultatet redovisas i sin helhet i årsredo-
visningen med datum för när besiktning 
utförts och vilka som deltagit i besiktningen. 
Minst vart tredje år ska dessutom en 
besiktning utföras av fackmän för att inte 
riskera onödigt dyra reparationsåtgärder. 
 
Styrelsen ska upprätta en underhållsplan för 
genomförandet av underhållet för föreningens 
fastighet och årligen upprätta en budget för att 
kunna fatta beslut om årsavgiftens storlek och 
därigenom säkerställa behövliga medel för att 
trygga underhållet av föreningens fastighet 
samt varje år besiktiga föreningens egendom.  
 
Styrelsen bör även föra en tydlig förteckning 
över de underhållsåtgärder som utförts, vem 
som utfört arbetet samt kostnaden för detta. 
Denna förteckning ska årligen uppdateras och 
läggas in i förvaltningsberättelsen i förening-
ens årsredovisning. 
 
Större underhåll ska normalt utföras med 
utgångspunkt från den årliga besiktningen och 
det resultat denna besiktning sedan leder till 
enligt beskrivningen under rubriken "Årlig 
stadgeenlig besiktning" i årsredovisningen. 

 
INSATSER OCH ÅRSAVGIFTER 
 
13 § 
Insatser och årsavgifter fastställs av styrelsen. 
Om en insats ska ändras måste alltid beslut om 
detta fattas på föreningsstämma.  
 
Föreningens årliga kostnader såsom drift, 
underhåll, kapital, skatter och avsättning till 
underhållsfond m.m. ska finansieras genom att 
bostadsrättshavarna betalar en årsavgift till 
föreningen som är baserad på den s k 
”självkostnadsprincipen”.  
 
Årsavgiften ska betalas månadsvis i förskott 
senast den sista vardagen före varje ny 
kalendermånads början om inte styrelsen 
beslutar annat via stämmobeslut. 
 
Årsavgifterna fördelas, i förhållande till 
bostadsrättslägenheternas andelstal/yta.  
Andelstalet beräknas såsom lägenhetens insats 
i förhållande till de totala insatserna/ytan. 
 
ÖVRIGA AVGIFTER 
 
14 §  
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och 
pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av 
styrelsen.  
 
Överlåtelseavgift får uppgå till högst 2,5 % och 
pantsättningsavgift till högst 1 % av det 
prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för 
ansökan om medlemskap respektive 
tidpunkten för underrättelse om pantsättning. 
 
Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och 
pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 
 
Årsavgifterna ska betalas in på det konto som 
är förtryckt på inbetalningsavin.  
 
Om bostadsrättshavaren betalar sin avgift på 
post- eller bankkontor anses beloppet ha 
kommit föreningen tillhanda omedelbart vid 
betalningen. Lämnar bostadsrättshavaren ett 
betalningsuppdrag på avgiften till bank- post- 
eller girokonto eller via internet, anses 
beloppet ha kommit föreningen tillhanda när 
betalningsuppdraget togs emot av det 
förmedlande kontoret. 
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Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen på den 
obetalda avgiften från förfallodagen till dess 
att full betalning sker samt påminnelseavgift 
enligt förordningen om ersättning för 
inkassokostnader m.m. 
 
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda 
avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta 
med anledning av lag eller författning. 
 
Beslut om ändrade insatser, årsavgifter och 
övriga avgifter ska snarast - skriftligen och 
personligen - meddelas bostadsrättshavarna. 
 
Betalningsförpliktelse 
Den som förvärvar en bostadsrätt svarar inte 
för de betalningsförpliktelser som den från 
vilken bostadsrätten har övergått hade mot 
bostadsrättsföreningen. När en bostadsrätt 
övergått genom bodelning, arv, testamente 
eller liknande förvärv, svarar dock förvärvaren 
för sådana förpliktelser. 
 
MEDLEMSKAP OCH 
ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 
 
15 § Överlåtelse och medlemskap 
När en bostadsrätt överlåts till en ny 
innehavare, får denne utöva bostadsrätten och 
flytta in i lägenheten endast om han eller hon 
antagits som medlem i bostadsrättsföreningen. 
Förvärvare av bostadsrätt ska ansöka om 
medlemskap i bostadsrättsföreningen på så 
sätt som styrelsen bestämmer. 
 
16 § Allmänna bestämmelser 
Fråga om att anta en medlem avgörs av 
styrelsen. Styrelsen är skyldig att snarast, 
senast inom 4 veckor från det att skriftlig 
ansökan om medlemskap kom in till 
föreningen, avgöra frågan om medlemskap. 
Medlemskap i föreningen kan beviljas för 
fysisk person över 55 år och juridisk person 
som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den 
som en bostadsrätt har övergått till får inte 
vägras medlemskap i föreningen om 
föreningen skäligen bör godta förvärvaren som 
bostadsrättshavare.  Medlemskap får inte, 
enligt lag vägras på diskriminerande grund 
såsom etniskt ursprung, nationalitet, hudfärg, 
ras, religion, övertygelse, sexuell läggning 
samt ej eller baserat på inkomst/förmögenhet. 
 

Om det på goda grunder kan antas att 
förvärvaren inte för egen del permanent ska 
bosätta sig i bostadsrättslägenheten, har en s k 
kamphund eller andra farliga husdjur så har 
föreningen rätt att vägra medlemskap. 
 
Samtycke från föreningen behövs inte vid; 
1. Förvärv vid exekutiv försäljning eller 

tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrätts-
lagen, om den juridiska personen hade pant-
rätt i bostadsrätten, eller 

2. Förvärv görs av en kommun eller ett 
landsting och lägenheten är avsedd för 
permanent boende. 

Styrelsen ska dock genast underrättas om 
upplåtelsen. 
 
Skriftlig förklaring till nekat medlemskap 
Den som vägras medlemskap ska få en 
skriftlig och fullständig motivering till detta av 
styrelsen. 
 
Make/närstående får ej vägras inträde 
Om en bostadsrätt har övergått till 
bostadsrättshavarens make eller sambo får 
maken eller sambon inte vägras medlemskap i 
föreningen. Vad som nu sagts äger motsvaran-
de tillämpning om bostadsrätt till bostads-
lägenhet övergått till annan närstående person 
som varaktigt sammanbodde med bostads-
rättshavaren. 
 
HSB  
Den som bostadsrätten övergår till måste vara 
medlem i HSB 
 
Andel i bostadsrätt 
För att den som förvärvat andel i bostadsrätt 
till bostadslägenhet ska beviljas medlemskap 
gäller att bostadsrätten efter förvärvet innehas 
av makar, sambor eller andra med varandra 
varaktigt sammanboende närstående personer. 
 
Bodelning, arv, testamente, etc. 
Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, 
arv, testamente, bolagsskifte eller liknande 
förvärv och förvärvaren inte antagits till 
medlem, får föreningen uppmana förvärvaren 
att inom sex månader från uppmaningen visa 
att någon, som inte får vägras inträde i 
föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt 
medlemskap.  
Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten 
tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen 
för förvärvarens räkning. 
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Dödsbo 
Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare 
får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte 
är medlem i föreningen. Tre år efter dödsfallet 
får föreningen dock uppmana dödsboet att 
inom sex månader från uppmaningen visa att 
bostadsrätten har ingått i bodelning eller 
arvskifte med anledning av bostadsrätts-
havarens död eller att någon, som inte får 
vägras inträde i föreningen, har förvärvat 
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om 
uppmaningen inte följs, får bostadsrätten 
tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen 
för dödsboets räkning. 
Motsvarande gäller för juridisk person om 
denne har panträtt i bostadsrätten och 
förvärvet sker genom tvångsförsäljning enligt 
bostadsrättslagen eller vid exekutiv 
försäljning. 
 
Överlåtelse till juridisk person 
En juridisk person som är medlem i 
bostadsrättsföreningen får inte utan samtycke 
av föreningens styrelse genom överlåtelse 
förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet. 
 
Vid juridisk person ska det tydligt framgå 
vilken fysisk person som avser att nyttja 
bostadsrätten. Denna person får endast 
använda bostadsrätten för sitt permanenta 
boende. 
 
Ogiltig överlåtelse vid vägrat medlemskap 
Överlåtelse är ogiltig om den som köpt en 
bostadsrätt, ej antas som medlem i föreningen. 
Detta gäller inte vid exekutiv försäljning eller 
vid tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen. 
Har i dessa fall förvärvaren inte antagits som 
medlem ska föreningen lösa bostadsrätten mot 
skälig ersättning utom i fall då en juridisk 
person, enligt 6 kap 1 § andra stycket 
bostadsrättslagen, får utöva bostadsrätten utan 
att vara medlem. 
 
Formkrav vid överlåtelse - överlåtelseavtal 
Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom 
köp ska upprättas skriftligen och skrivas under 
av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska 
innehålla uppgift om den lägenhet som 
överlåtelsen avser samt pris. Motsvarande ska 
i tillämpliga delar gälla vid byte och gåva. 
Om överlåtelseavtalet inte uppfyller form-
kraven är överlåtelsen ogiltig. 
 

BOSTADSRÄTTSHAVARENS 
RÄTTIGHETER & SKYLDIGHETER  
 
17 § Bostadsrättshavarens reparations- 
och underhållsansvar 
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad 
hålla lägenheten, jämte tillhörande utrymmen i 
gott skick (enl. Brl §36 stycke 1 och 2) och 
svara för lägenhetens samtliga funktioner.  
Detta gäller även mark, om sådan ingår i 
upplåtelsen.  
 
Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens 
underhåll och reparationer omfattar bl.a.: 
 
• Egna installationer. 
• Icke bärande innerväggar, stuckatur. 
• Ytskikt på rummens väggar, golv och tak 

jämte den underliggande behandling som 
krävs för att anbringa ytskiktet på ett 
fackmannamässigt sätt. 

• Underliggande fuktisolerande skikt i 
lägenhetens badrum och våtrum. 

• Inredning i lägenheten och övriga 
utrymmen tillhörande lägenheten, 
exempelvis; sanitetsporslin, köksinred-
ning, vitvaror såsom kyl, frys, spis, disk- 
och tvättmaskin. 

• Lägenhetens innerdörrar med tillhörande 
karm, sockel, lister, foder, tätningslister, 
låsanordning inklusive nycklar m.m. 

• Lägenhetens ytterdörr med tillhörande 
karm (såväl inre som yttre), brevinkast, 
ringklocka, handtag, sockel, lister, foder, 
tätningslist, låsanordning, nycklar m.m. 
Bostadsrättsföreningen svarar dock för 
målning av ytterdörrens yttersida.  
Vid byte av lägenhetens ytterdörr ska den nya 
dörren motsvara de normer som vid utbytet 
gäller för brandklassning och ljuddämpning.  

• Till fönster och fönsterdörr hörande glas, 
bågar, beslag, handtag, gångjärn, tätnings-
lister, fönsterkarm m.m., samt målning.      
Bostadsrättsföreningen svarar dock för 
målning och underhåll av utifrån synliga delar 
av fönster/fönsterdörr. 

• Målning av radiatorer och värme-
ledningar. 

• Rensning av golvbrunn, sil och vattenlås, 
samt klämringen runt golvbrunnen. 

• El- och vattenledningar, avstängnings-
ventiler och anslutningskopplingar på 
vattenledning till inredning som disk- och 
tvättmaskin. 
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• Ledningar för vatten, avlopp, elektricitet, 

gas och anordningar för informations-
överföring till de delar som är synliga i 
lägenheten och som betjänar endast den 
aktuella lägenheten. 

• Säkringsskåp (gruppcentral) och därifrån 
utgående synliga elledningar i lägenheten, 
strömbrytare, eluttag och fasta armaturer. 

• Köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa och 
ventilationsfläkt. 
Installation av anordning som påverkar husets 
ventilation kräver styrelsens tillstånd. 

• Elektrisk golvvärme, som bostadsrätts-
havaren försett lägenheten med. 

Handdukstork. 
Om bostadsrättsföreningen försett lägenheten med 
vattenburen handdukstork som en del av 
lägenhetens värmeförsörjning ansvarar 
bostadsrättsföreningen för underhållet. 
• Eldstäder och braskaminer. 
 
De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i 
lägenheten ska alltid utföras fackmässigt. 
 
Bostadsrättshavaren ska följa de anvisningar 
som föreningen lämnar beträffande 
installationer avseende avlopp, värme, el, gas, 
vatten, ventilation och anordningar för 
informationsöverföring. Ändringar i sådana 
installationer som föreningen försett 
lägenheten med ska i förväg godkännas av 
bostadsrättsföreningen i den mån de inte 
omfattas av bestämmelsen i § 17 om 
förändring av lägenhet. 
 
Lägenheternas dörrar med t.ex. beslag, 
handtag och brevlåda får inte avvika (mer än 
marginellt) från normalt utseende, jämfört 
med hur det generellt ser ut i föreningens 
trappuppgångar. 
 
Bostadsrättshavaren svarar för renhållning och 
snöskottning av till lägenheten hörande 
balkong, terrass eller uteplats samt för sin 
parkeringsplats även målningsarbeten av 
balkong, terrass eller altan gäller och ska 
utföra enligt föreningens önskemål. 
 
Ingår i upplåtelsen förråd, garage eller annat 
lägenhetskomplement har bostadsrättshavaren 
samma underhålls- och reparationsansvar för 
dessa utrymmen som för lägenheten enligt 
denna bestämmelse. 
 

Parabolantenner eller annan utrustning får ej 
fästas på sådant sätt att någon del sticker ut 
utanför fasad eller balkong. 
 
Bostadsrättshavaren ansvarar gentemot 
föreningen för sådana åtgärder i lägenheten 
som har vidtagits av tidigare innehavare av 
bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll 
och installationer som denne utfört. 
 
Bostadsrättshavaren är skyldig att till 
föreningen anmäla fel och brister i sådan 
lägenhetsutrustning och ledningar som 
föreningen svarar för enligt dessa stadgar eller 
enligt lag. 
 
Bostadsrättslagen och föreningslagen inne-
håller detaljerade bestämmelser om begräns-
ningar i bostadsrättshavarens ansvar för 
reparationer i anledning av vattenlednings- 
eller brandskada. 
 
Reparationer pga brand- eller vattenlednings-
skada 
För reparationer på grund av brand- eller 
vattenledningsskada svarar bostadsrättsha-
varen endast om skadan uppkommit genom; 

1. egen vårdslöshet eller försummelse, eller 
2. vårdslöshet eller försummelse av; 

a)  någon som hör till hushållet eller som 
     besöker detsamma som gäst, 
b)  någon annan som är inrymd i 
      lägenheten, eller 
c)  någon som utför arbete i lägenheten 
     för bostadsrättshavarens räkning. 

För reparation på grund av brandskada som 
uppkommit genom vårdslöshet eller 
försummelse av någon annan än bostadsrätts-
havaren själv är dock bostadsrättshavaren 
ansvarig endast om han eller hon brustit i 
omsorg och tillsyn. 
 
18 § Bostadsrättsföreningens  
reparations- och underhållsansvar 
Bostadsrättsföreningen svarar för reparation 
och underhåll av ledningar för avlopp, värme, 
gas, el, vatten och, ventilation samt 
anordningar för informationsöverföring som 
inte är synliga i lägenheten och föreningen 
försett lägenheten med och dessa tjänar fler än 
en lägenhet. Detsamma gäller rökgångar (dock 
ej för öppna spisar, kaminer och kakelugnar) 
och ventilationskanaler. 
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Bostadsrättsföreningen ansvarar vidare för 
underhåll och reparation av radiatorer (med 
reglage) och värmeledningar i lägenheten som 
föreningen försett lägenheten med. 
 
Bostadsrättsföreningen svarar även bl.a. för; 

• Målning av utifrån synliga delar av 
yttersida av ytterdörr och ytterfönster. 
Detsamma gäller för balkong- och 
altandörr, samt inglasade partier. 

• Vädringsfilter (för ventilationen). 
• Armaturer för vatten (blandare, 

duschmunstycke, m.m.) inklusive 
packning, avstängningsventiler och 
anslutningskopplingar på vattenled-
ning samt golvbrunn. 

• Brandvarnare. 
• Köksfläkt/spiskåpa som utgör del av 

husets ventilation och som föreningen 
försett lägenheten med. 

 
Bostadsrättsföreningen ansvarar för läckage 
som sker på tappvattenledningar. Dock ej där 
bostadsrättshavaren anses vara vållande 
genom försumlighet eller vårdslöshet. 
 
Föreningen svarar via styrelsen för att huset 
och föreningens fasta egendom i övrigt är väl 
underhållet och hålls i gott skick. 
 
19 § Föreningens rätt att avhjälpa brister i 
lägenheten 
Föreningen har rätt att gå in och avhjälpa 
brister i en bostadsrätt som medlem ansvarar 
för och på medlemmens bekostnad om denne 
försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i 
sådan utsträckning att annans säkerhet 
äventyras eller att det finns risk för omfattande 
skador på annans egendom, och inte efter 
uppmaning avhjälper bristen så snart det är 
möjligt. 
 
Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra 
sådan reparation samt byte av inredning och 
utrustning vilken bostadsrättshavaren ska 
svara för. Beslut härom ska fattas på 
föreningsstämma, med enkel majoritet, och får 
endast avse åtgärd som företas i samband med 
omfattande underhåll eller ombyggnad av 
föreningens hus och som berör bostadsrätts-
havarens lägenhet. Föreningens åtgärder enligt 
denna bestämmelse ska ske till sedvanlig 
standard, men bostadsrättshavaren kan genom 

att betala mellanskillnaden få en bättre 
standard. 
 
Om föreningen vid inträffad skada blir 
ersättningsskyldig gentemot bostadsrätts-
havare för lägenhetsutrustning eller personligt 
lösöre ska ersättningen beräknas enligt 
kostnad för att återställa det som skadats till 
minst den standard som fanns före skadan. 
 
20 § Ordning och skötsel 
Bostadsrättshavaren är skyldig att när han 
använder lägenheten och andra delar av 
fastigheten iaktta allt som fordras för att 
bevara sundhet, ordning och skick inom 
fastigheten, samt inte utsätta övriga 
medlemmar för sanitär olägenhet (kan 
avhjälpas på bostadsrättshavarens bekostnad) 
och rätta sig efter de särskilda regler som 
föreningen meddelar för alla. 
 
Bostadsrättshavaren ska hålla noggrann tillsyn 
över att dessa åligganden fullgörs också av 
den som hör till hans hushåll eller gästar 
honom eller av någon annan som han inrymt i 
lägenheten eller som där utför arbete för hans 
räkning. Kriminellt belastade personer eller 
farliga husdjur, som t ex s k kamphundar, får 
ej inhysas i föreningens fastighet. Farliga varor 
får ej heller finnas. 
 
Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren 
vet är eller med skäl kan misstänkas vara 
behäftat med ohyra får inte föras in i vare sig 
fastigheten eller i lägenheten. 
 
21 § Föreningens tillträde till lägenheten  
Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt 
att komma in i lägenheten när det behövs för 
tillsyn eller för att utföra arbete som förenin-
gen svarar för.  
När bostadsrätten ska säljas genom tvångs-
försäljning är bostadsrättshavaren skyldig att 
visa lägenheten på lämplig tid. 
 
Föreningen ska se till att bostadsrättshavaren 
inte drabbas av större olägenhet än 
nödvändigt. I de fall tillträde behövs till 
lägenhet för reparationer som föreningen 
ansvarar för ska medlem informeras senast en 
månad innan tillträde önskas. Förutsatt att det 
inte gäller akuta reparationer. 
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Bostadsrättshavaren är enligt bostadsrätts-
lagen skyldig att tåla sådana inskränkningar i 
nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga 
åtgärder för att utrota ohyra i huset eller på 
marken. 
 
Om bostadsrättshavaren inte lämnat tillträde 
när föreningen har rätt till det kan föreningen 
ansöka om särskild handräckning vid 
kronofogdemyndigheten. 
 
22 § Ändamål med lägenheten 
Bostadsrättshavaren får inte använda 
lägenheten för något annat ändamål än för sitt 
permanenta boende. 
 
23 § Försäkring 
Bostadsrättshavaren är skyldig att ha en 
hemförsäkring med bostadsrättstillägg som 
omfattar det underhålls- och reparationsansvar 
som följer av lag och dessa stadgar. 
 
FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETEN 
 
24 § 
Bostadsrättshavaren får företa förändringar i 
lägenheten. Dessa förändringar/åtgärder som 
redovisas nedan kräver dock styrelsens 
tillstånd: 

- Ingrepp i bärande konstruktion 
- Ändringar av befintliga ledningar för 

avlopp, värme, gas, vatten, ventilation. 
- Annan väsentlig förändring av 

lägenhetens karaktärsdrag, t ex ändrad 
planlösning eller att dess 
kulturhistoriska värde inte tas tillvara 

 
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till 
åtgärd, som avses i första stycket, om inte 
åtgärderna är till påtaglig skada eller 
olägenhet för föreningen. 
 
UTHYRNING I ANDRA HAND 
 
25 § Ansökan om andrahandsuthyrning 
Vid andrahandsuthyrning ska en skriftlig 
ansökan ges in till styrelsen/förvaltaren. 
Styrelsen provar därefter grunden för andra-
handsuthyrningen. En eventuell andrahands-
hyregäst skäl till att få hyra den aktuella 
lägenheten saknar värde i en sådan 
bedömning.  
 

Bostadsrättshavaren ska ha goda skäl för att 
hyra ut sin bostadsrätt i andrahand (se 
exempel nedan). 
 
Tillståndet ska begränsas till viss bestämd tid, 
dock maximalt för 3 år. Skulle styrelsen inte 
godkänna en ansökan om uthyrning i andra 
hand, kan bostadsrättshavaren gå vidare och 
ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Skäl 
till andrahandsuthyrning kan vara bl a 
följande: 

 Tillfälligt arbete på annan ort 
 Studier på annan ort 
 Utlandstjänstgöring 
 Provbo i ett samboförhållande 
 Sjukdom 

 
Om tillstånd till andrahandsuthyrning ges, 
tänk då på följande: 

 Du är fullt ansvarig mot föreningen att 
månadsavgiften betalas in i tid. 

 Du är ansvarig för att din hyresgäst 
inte stör andra boende i huset eller i 
övrigt skadar föreningens egendom. 

 Att upprätta ett skriftligt andrahands-
kontrakt på maximalt 2 år i taget för 
att inte andrahandshyresgästens 
besittningsskydd ska inträda.  

 Det finns ofta att köpa standard-
kontrakt för uthyrning i bokhandeln. 

 
Samtycke från styrelsen behövs inte; 
1. om en bostadsrätt har förvärvats vid 

exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning 
enligt bostadsrättslagen av en juridisk 
person som hade panträtt i bostadsrätten och 
som inte antagits till medlem i föreningen 

2. om lägenheten är avsedd för permanent 
boende och bostadsrätten till lägenheten 
innehas av en kommun eller ett landsting. 

Styrelsen ska dock genast underrättas om 
upplåtelsen. 
 
I fråga om en bostadsrättslägenhet som 
innehas av en juridisk person krävs det för 
tillstånd endast att föreningen inte har någon 
befogad anledning att vägra samtycke. 
 
Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan 
förenas med villkor. 
 
Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en 
andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren 
ändå upplåta sin lägenhet i andra hand om 
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hyresnämnden lämnar sitt tillstånd till 
upplåtelsen. Tillstånd ska lämnas om bostads-
rättshavaren har beaktansvärda skäl för 
upplåtelsen och föreningen inte har någon 
befogad anledning att vägra samtycke. 
Tillståndet ska av hyresnämnden begränsas till 
viss tid. 
 
FÖRVERKANDE AV BOSTADSRÄTT  
 
26 § 
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas 
med bostadsrätt kan i enlighet med bostads-
rättslagens bestämmelser förverkas, bl.a.; 
1. om bostadsrättshavaren dröjer med att 

betala insats eller upplåtelseavgift utöver 
två veckor från det att föreningen efter 
förfallodagen anmanat denne att fullgöra 
sin betalningsskyldighet. 

2. om bostadsrättshavaren dröjer med att 
betala årsavgift när det gäller en 
bostadslägenhet, mer än en vecka efter 
förfallodagen eller, när det gäller en lokal, 
mer än två vardagar efter förfallodagen. 

3. om bostadsrättshavaren utan samtycke 
eller tillstånd upplåter lägenheten i 
andrahand. 

4. om bostadsrättshavaren inrymmer utom-
stående personer eller husdjur som är till 
men för föreningen eller medlem, se även 
§ 20. 

5. om lägenheten används för annat ändamål 
än det avsedda. 

6. om bostadsrättshavaren eller den, som 
lägenheten upplåtits till i andra hand, 
genom vårdslöshet är vållande till att det 
finns ohyra i lägenheten, genom att inte 
utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen 
om att finns ohyra i lägenheten, bidrar till 
att ohyran sprids i fastigheten. 

7. om bostadsrättshavaren eller den som 
lägenheten upplåtits till i andra hand på 
annat sätt vanvårdas eller åsidosätter sina 
skyldigheter. 

8. om bostadsrättshavaren inte lämnar till-
träde inom rimlig tid till lägenheten och 
inte kan visa giltig ursäkt för detta. 

9. om bostadsrättshavaren inte fullgör annan 
skyldighet och det måste anses vara av 
synnerlig vikt för föreningen att 
skyldigheten fullgörs. 

10. om lägenheten helt eller till väsentlig del 
används för näringsverksamhet eller 
därmed likartad verksamhet, vilken utgör 

eller i vilken till en inte oväsentlig del 
ingår i brottsligt förfarande eller för 
tillfälliga sexuella förbindelser mot 
ersättning. 

 
Bostadsrätten är inte förverkad om det som 
ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa 
betydelse för föreningen. 
 
En uppsägning ska vara skriftlig, avsänd i 
rekommenderat brev. 
 
Förtydligande: Punkt 2 
Är nyttjanderätten enligt p 2 förverkad på 
grund av dröjsmål med betalning av årsavgift, 
och har föreningen med anledning av detta 
sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, 
får denne på grund av dröjsmålet inte skiljas 
från lägenheten; 
1. Om avgiften - när det är fråga om en 

bostadsrättslägenhet - betalas inom tre 
veckor från det att bostadsrättshavaren har 
delgetts underrättelse om möjligheten att 
få tillbaka lägenheten genom att betala 
årsavgiften inom denna tid. 

2. Om avgiften - när det är fråga om lokal - 
betalas inom två veckor från det att 
bostadsrättshavaren har delgetts 
underrättelse om möjligheten att få 
tillbaka lokalen genom att betala avgiften 
inom denna tid. 

Är det fråga om en bostadsrättslägenhet får en 
bostadsrättshavare inte heller skiljas från 
lägenheten om han eller hon har varit 
förhindrad att betala årsavgiften inom den tid 
som anges i första stycket 1 på grund av 
sjukdom eller liknande oförutsedd 
omständighet och årsavgiften har betalats så 
snart det var möjligt, dock senast när tvisten 
om avhysning avgörs i första instans. 
Vad som sägs i första stycket gäller inte om 
bostadsrättshavaren genom att vid upprepade 
tillfällen inte betala årsavgiften, inom den tid 
som anges i p 2, har åsidosatt sina förpliktelser 
i så hög grad att han eller hon skäligen inte bör 
få behålla lägenheten. 
Beslut om avhysning får meddelas tidigast 
tredje vardagen efter utgången av den tid som 
anges i första stycket 1 eller 2. 
 
Förtydligande: Punkt 3-5 samt 7-9 
En uppsägning på grund av förhållande som 
avses i p 3-5 eller 7-9 får ske om 
bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse 
vidta rättelse utan dröjsmål. 
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Uppsägning på grund av förhållande som 
avses i p 3 får dock, om det är fråga om en 
bostadsrättslägenhet, inte ske om 
bostadsrättshavaren utan dröjsmål ansöker om 
tillstånd till upplåtelsen och får ansökan 
beviljad. 
Är det fråga om särskilt allvarliga störningar i 
boendet gäller vad som sägs i p 7 även om 
någon tillsägelse om rättelse inte har skett. 
Detta gäller dock inte om störningarna 
inträffat under en tid då lägenheten varit 
upplåten i andra hand i enlighet med § 25 i  
dessa stadgar. 
 
Förtydligande: Punkt 1-5 samt 7-9 
Är nyttjanderätten förverkad på grund av 
förhållande som avses i p 1-5 eller 7-9, men 
rättelse sker innan föreningen har sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning, får han 
eller hon inte därefter skiljas från lägenheten 
på den grunden. Detta gäller dock inte om 
nyttjanderätten är förverkad på grund av 
sådana särskilt allvarliga störningar i boendet. 
Bostadsrättshavaren får inte heller skiljas från 
lägenheten om föreningen inte har sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre 
månader från den dag då föreningen fick reda 
på förhållande som avses i p 6 eller 9, eller inte 
inom två månader från den dag då föreningen 
fick reda på förhållande som avses i p 3 sagt 
till bostadsrättshavaren att vidta rättelse. 
 
Förtydligande: Punkt 10 
En bostadsrättshavare kan skiljas från 
lägenheten på grund av förhållande som avses 
i p 10 endast om föreningen har sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning inom två 
månader från det att föreningen fick reda på 
förhållandet. Om den brottsliga verksamheten 
har angetts till åtal, eller om förundersökning 
har inletts inom samma tid, har föreningen 
kvar sin rätt till uppsägning intill dess att två 
månader har gått från det att domen i 
brottsmålet har vunnit laga kraft eller det 
rättsliga förfarandet avslutats på annat sätt. 
 
Förtydligande: Punkt 1, 6-8 samt 10 
Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning 
av någon orsak som anges i p 1, 6-8 eller 10 är 
han eller hon skyldig att flytta genast. 
 
Förtydligande: Punkt 2, 3-5 samt 9 
Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning 
av någon orsak som anges i p 3-5 eller 9 får 
han eller hon bo kvar till det månadsskifte som 

inträffar närmast efter tre månader från 
uppsägningen, om inte rätten ålägger honom 
eller henne att flytta tidigare.  
Detsamma gäller om uppsägningen sker av 
orsak som anges i p 2 och bostadsrättshavaren, 
genom att vid upprepade tillfällen inte betala 
årsavgiften inom den tid som anges i p 2, har 
åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att 
lägenheten skäligen inte bör få behållas. 
 
Avsägelse av bostadsrätt 
En bostadsrättshavare får avsäga sig 
bostadsrätten tidigast efter två år från 
upplåtelsen och därigenom bli fri från sina 
förpliktelser som bostadsrättshavare. 
Avsägelsen ska göras skriftligen till styrelsen. 
Vid avsägelse övergår bostadsrätten till före-
ningen vid det månadsskifte som inträffar 
närmast efter tre månader från avsägelsen eller 
vid det senare månadsskifte som angetts i 
denna. 
 
STÖRNINGAR I BOENDET 
 
27 § 
När bostadsrättshavaren använder lägenheten 
ska denne se till att de som bor i omgivningen 
inte utsätts för störningar som i sådan grad 
kan vara skadligt för deras hälsa eller annars 
försämra deras boendemiljö, att det inte 
skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska 
även i övrigt i sin användning av lägenheten 
iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, 
ordning och skick inom eller utanför 
fastigheten och rättar sig efter de särskilda 
förordningsregler som föreningen meddelar. 
 
Om det förekommer sådana störningar i 
boendet som avses i första stycket första 
meningen ska föreningen ge bostadsrätts-
havaren tillsägelse att denne ser till att 
störningarna omedelbart upphör.  
 
Andra stycket gäller inte om föreningen säger 
upp bostadsrättshavaren med anledning av att 
störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn 
till art eller omfattning, enligt 26 §. 
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FÖRENINGSSTÄMMA 
 
28 § Ordinarie stämmans tidpunkt 
Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen 
senast tre månader efter räkenskapsårets slut. 
 
29 § Kallelse till stämma 
Kallelse till föreningsstämma ska vara daterad 
och innehålla uppgift om vilka ärenden som 
ska behandlas på stämman med datum, tid och 
tydligt angiven plats för stämman. Kallelse ska 
utfärdas skriftligen och personligt till samtliga 
medlemmar genom utdelning eller genom 
postbefordran senast två veckor före ordinarie 
och senast en vecka före extra förenings-
stämma, dock tidigast fyra veckor före 
stämman, och - vid extrastämma - senast två 
veckor efter att begäran om extrastämma kom 
in till styrelsen från medlemmar eller revisor. 
 
Kallelse till stämma får inte utfärdas om det 
redan finns en kallelse som gått ut och 
stämman i den tidigare kallelsen ej ännu 
hållits. 
 
Om det krävs för att föreningsstämmobeslut 
ska bli giltigt att det fattas på två stämmor får 
kallelse till den senare stämman inte utfärdas 
innan den första stämman hållits. I en sådan 
kallelse ska det anges vilket beslut den första 
stämman har fattat. 
 
Kallelsens innehåll 
Kallelsen ska innehålla dagordning och - vid 
ordinarie stämma - årsredovisning tillsam-
mans med motioner, styrelsens utredning av 
motioner samt revisorernas utlåtande. 
Även övrig information ska finnas med av 
betydelse för de ärenden som ska behandlas. 
 
Motioner till hemsidan 
Om föreningen har en webbplats läggs 
motionerna ut (med svar från styrelsen för de 
motioner som styrelsen då hunnit behandla) 
senast en månad före föreningsstämman. 
 
30 § Röstning och Rösträtt 
Vid föreningsstämma har varje medlem en 
röst. Om flera medlemmar innehar en 
bostadsrätt tillsammans har de dock 
tillsammans endast en röst. Innehar en 
medlem flera bostadsrätter i föreningen har 
medlemmen endast en röst. 

Rösträtt har endast den medlem som fullgjort 
sina åtaganden mot föreningen enligt dessa 
stadgar och enligt lag.  
 
Den som har betydande skulder till 
föreningen, har orsakat allvarliga störningar i 
boendet eller i frågor där medlem har egna 
eller närståendes intressen att bevaka, har ej 
rösträtt i denna fråga. 
 
En medlem får inte själv eller genom ombud 
rösta i fråga om; 
• talan mot honom, 
• ansvarsfrihet, hans befrielse från 

skadeståndsansvar eller annan förpliktelse 
gentemot föreningen, eller 

• talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 
beträffande annan, om medlemmen i 
frågan har ett väsentligt intresse som kan 
strida mot föreningens. 

 
Vanligen sker röstning genom acklamation, 
dvs närvarande medlemmar som biträder 
förslaget ropar ”ja”. De som är emot förslaget 
ska vara tysta, men om det finns flera förslag, 
och mötesordföranden inte tydligt förklarat att 
stämman ska få ta ställning till alla förslag, ska 
de som inte stödjer förslaget ropa ”nej”. 
 
Om en medlem inte delar ordförandens 
uppfattning om vilket förslag som vunnit, 
begär denne votering (t.ex. genom handupp-
räckning) eller sluten votering. I bägge fallen 
träder rösträknarna in. Begärs votering ska 
sådan alltid ske. 
 
Om en medlem begär sluten omröstning ska så 
ske. Röstning ska genomföras på ett formellt, 
noggrant och tillgängligt sätt med en rättvis 
och tydlig metod för rösträkning (ingen ska 
t.ex. kunna se hur någon annan röstat) och 
stämmans ordförande ska förklara denna 
metod för medlemmarna. 
 
Personval ska alltid ske genom sluten votering. 
 
 
31 § Ombud vid röstning samt biträde 
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas 
av medlemmen personligen eller av den som 
är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller 
genom ombud. Ombud och biträde har 
yttranderätt på stämman. 
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Ombud 
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. 
För fysisk person gäller att endast annan 
medlem, make, förälder, syskon, barn, sambo 
eller närstående som varaktigt sammanbor 
med medlemmen får vara ombud. Ombud får 
inte företräda mer än en medlem. Ombudet 
ska förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt i 
original. Fullmakten gäller högst ett år från 
dess utfärdande. 
 
Biträde 
Medlem får på föreningsstämma medföra 
högst ett biträde.  
Biträde är t ex någon som har goda sak-
kunskaper inom området som ska behandlas 
på stämman och kan ge råd för hur med-
lemmen ska rösta i för denne viktiga fråge-
ställningar. Som biträde till medlem kan 
juridiskt ombud eller annan till medlemmen 
närstående person väljas av respektive 
medlem. 
 
32 § Medlemsmotioner (medlems 
möjlighet att påverka föreningens 
verksamhet) 
Medlem eller annan i föreningen boende, som 
önskar lämna förslag till stämman att behandla 
ett visst ärende (motion) ska skriftligen (t.ex. 
via e-post) anmäla detta till styrelsen senast 2 
månader innan stämman. Motion som 
inkommer senare än detta behandlas endast i 
mån av tid av styrelsen. Om motionen i sådant 
fall inlämnats i tid för att tas med i tryckningen 
av årsredovisningen ska styrelsen ta med även 
de motioner som ej behandlats av styrelsen.  
Styrelsen är skyldig att informera 
medlemmarna om sin möjlighet att motionera 
genom att 3-5 veckor innan tiden för 
motionstiden går ut skriftligen påminna dem 
om detta och i samband med detta även bifoga 
ett exempel på hur en motion bör vara 
utformad. I samband med detta ska även 
datum för planerad stämma finnas med.  
 
Styrelsens svar på motioner ska tas fram i 
samråd med motionären. Motionären ska ges 
möjlighet att i det skriftliga materialet som 
delas ut till medlemmarna i samband med att 
kallelse till stämma görs, i materialet få 
kommentera styrelsens svar. 
 
Om styrelsen behöver kompletterande 
information för att kunna behandla motionen 

är styrelsen skyldig att kontakta motionären 
för komplettering av motion och att vid behov 
bistå styrelsen att formulera om motionen 
inför stämman. Styrelsen är skyldig att till 
motionären snarast bekräfta att den mottagit 
motionen.  
 
Styrelsen ska genomföra utredning av 
inkomna motioner och undersöka bl a 
kostnader och andra aspekter av motionen t ex 
vilka för respektive nackdelar förslaget kan ge 
för föreningen. 
 
Motioner får grupperas men får ej besvaras i 
grupp av styrelsen. Motioner ska normalt 
läggas in i dagordningen per motionär i den 
ordning som motionären skrivit dem. 
 
Det står varje medlem fritt att att komma med 
motförslag samt för motionären att på 
stämman modifiera och komplettera sin 
motion. De olika förslagen ska ställas mot 
varandra. 
 
Väsentliga förändringar av föreningens hus 
eller mark är alltid en stämmofråga (9:15 BrL). 
Se även 9:13 och 9:16 BrL samt 7:9 FL för beslut 
som ska tas på föreningsstämma. 
Det finns i princip inga frågor inom föreningen 
som inte stämman kan ta beslut om (såtillvida 
det inte uttryckligen står i stadgarna att annan 
än stämman ska ta beslut i specifika frågor), 
även om vissa frågor av praktiska skäl normalt 
beslutas om av styrelsen. 
 
På stämman har varje medlem rätt att försvara, 
förklara och utveckla sina motioner. 
 
33 § Ordinarie stämma (årsmöte) 
På en ordinarie föreningsstämma ska följande 
ärenden behandlas: 
1. Stämmans öppnande. 
2. Val av stämmoordförande och protokoll-

förare (stämmosekreterare). 
3. Val av minst två personer, högst tre, att 

jämte stämmoordföranden justera 
protokollet, samt val av rösträknare, samt 
arvode till justerare. 

4. Fastställande av röstlängd. 
5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig 

ordning och i övrigt på behörigt sätt utlyst 
(stämmohandlingar utsända inom före-
skriven tid och att stämman hålles  inom 
den tid som anges i regelverket). 
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6. Godkännande av dagordningen. 
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
8. Föredragning av revisionsberättelsen. 
9. Beslut om fastställande av resultat- och 

balansräkning. 
10. Beslut om resultatdisposition, i anledning 

av föreningens vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter. 

12. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, 
revisorer och suppleanter för kommande 
verksamhetsår, samt principer för andra 
ekonomiska ersättningar för styrelsens 
ledamöter. 

13. Val av styrelseledamöter och eventuella 
styrelsesuppleanter (och beslut om antal). 

14. Val av revisorer och eventuella revisors-
suppleanter  (och beslut om antal). 

15. Val av studieorganisatör. 
16. Val av valberedning samt deras arvode 

och valberedningens ev. övriga 
ersättningar, samt policy för valberedning. 

17. Val av fullmäktige med suppleanter och 
ev. övriga representanter i HSB. 

18. Övrigt: Av styrelsen till stämman 
hänskjutna frågor samt av medlemmar 
anmälda ärenden (motioner). 

19. Information från styrelsen och övriga 
medlemsfrågor där beslut ej får tas. 

20. Stämmans avslutande. 
 
Beslutsför styrelse och revisor 
Vid föreningsstämma ska en beslutsför styrelse 
vara närvarande. Vid ordinarie stämma ska 
såvitt möjligt hela styrelsen vara närvarande. 
Styrelsens ordförande ska närvara vid 
stämman. Minst en av föreningens revisorer 
ska närvara vid ordinarie stämma.  
 
Mötesordföranden och protokollförare 
Som stämmoordförande bör inte någon ur 
styrelsen väljas (särskilt inte på årsstämman) 
eftersom en stämmoordförande ska vara 
neutral, och t.ex. inte stå på styrelsens sida. 
 
Stämmoordföranden är skyldig att avbryta 
talare som inte håller sig till ämnet eller som 
uttalar sig kränkande eller stötande. 
 
Det finns inget som hindrar att två 
protokollförare utses eller att stämman 
parallellt spelas in, om stämman beslutar om 
detta. 
 

Justerare 
Till justerare vid föreningsstämma ska utses 
medlemmar som inte är styrelseledamöter, 
revisorer eller anställda i föreningen. 
Den som justerar protokoll har en mycket 
viktig funktion och ska kontrollera att 
protokollet stämmer överens med vad som 
sades och beslutades på stämman, att alla 
förslag och beslut finns med och att utfall av 
röstningar redovisas i sin helhet. Justeraren 
gör sina korrigeringar lämpligen i en separat 
bilaga och vid sidan om sin underskrift i 
protokollet skriva ”se bilaga, x sidor” och ev. 
huvudsakligt innehåll i bilagan med 
justeringar. Det är viktigt att den som justerar 
för anteckningar under stämman, alternativt 
spelar in densamma. 
Ett felaktigt protokoll kan klandras om det i 
sak avviker från vad som sades och beslutades 
på stämman. 
 
Fråga om kallelse behörigen skett 
Styrelsen måste under denna punkt redogöra 
för när kallelse skickats ut och vilka regler som 
gäller för behörig kallelse. 
 
Godkännande av dagordningen 
Medlemmarna har under denna punkt rätt att 
ändra den inbördes ordningen av ovanstående 
punkter i dagordningen, via stämmobeslut. 
 
Val av revisorer 
En revisor får inte vara styrelseledamot, 
styrelsesuppleant eller gift/sambo/nära släkt 
med någon i styrelsen eller styrelsesuppleant. 
 
Revisorerna har ett förvaltningsuppdrag som 
bl.a. innebär att de har rätt och skyldighet att 
ta del av samtliga protokoll. Revisorerna ska 
bedriva sitt arbete under hela året. Om en 
medlem till revisorn påtalar ett fel som 
styrelsen begått är revisorn skyldig att 
undersöka detta och informera medlemmarna. 
 
Om en revisor uppståligen eller av oaktsamhet 
skadar föreningen kan ansvar utkrävas i form 
av skadestånd (13:2 och 13:4 FL). 
 
Årsredovisning - Fastställelse av resultat- och 
balansräkningar - Korrigeringar 
Stämman är skyldig att ta ställning till 
riktigheten av resultaträkningen och balans-
räkningen. Eventuella fel i årsredovisningen 
ska rättas genom att korrigeringar förs in i 
protokollet. Skulle en föreningsstämma inte 
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upptäcka ett fel får en senare föreningsstämma 
rätta till felet när det observerats. Styrelsen kan 
rätta uppenbara skriv- och räknefel.  
I efterföljande årsredovisning ska alla fel från 
föregående årsredovisning noteras. 
En föreningsstämma kan inte tvingas fatta ett 
fastställelsebeslut av resultat- och balans-
räkningen. 
 
Exekvering av stämmobeslut 
På föreningsstämma får inte beslut fattas i 
andra ärenden än de som tydligt angivits i 
kallelsen. 
 
Beslut tagna på en stämma ska genomföras av 
styrelsen under innevarande verksamhetsår 
eller före det datum som bestämts av 
stämman, dock senast inom 12 månader från 
stämman. 
 
Föreningsstämmans kompetensområde och 
direktiv 
Föreningsstämman kan, i egenskap av 
föreningens högsta beslutande organ, ge 
styrelsen direktiv. De enda beslut där styrel-
sens ledamöter har rätt (såväl som skyldighet) 
att vägra verkställa stämmobeslut/direktiv är 
om de är i strid med lagar, uppenbart skadliga 
för föreningen eller faller utanför stämmans 
kompetensområde (dvs beslut utanför 
föreningens arbetsområde). 
 
Medlems frågerätt på föreningsstämma 
Medlem har yttrande- & frågerätt på stämman. 
Stämmoordföranden ska se till att alla 
medlemmar ges möjlighet att utöva sin 
lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman, 
liksom att föreslå ändringar i och tillägg till 
framlagda förslag och lägga fram nya förslag, 
innan stämman går  till beslut.  
Styrelsens upplysningsskyldighet avser för-
hållanden som kan inverka på bedömningen 
dels av föreningens årsredovisning, dels av 
föreningens ställning i övrigt, dels också av ett 
ärende på stämman. 
En mindre nackdel räcker inte för att inte 
besvara frågor.  
Styrelsen är oförhindrad att lämna 
medlemmarna upplysningar om styrelsens 
beslut och föreningens verksamhet även i 
andra sammanhang än på stämman. t.ex. på 
informationsmöten. Men informationsmöten 
får inte utnyttjas för att stänga medlemmar 
ute. Likhetsprincipen ska iakttas.  

Rör medlems fråga ett särskilt ärende på 
föredragningslistan bör om möjligt frågan 
behandlas i anslutning därtill. Frågor om 
verksamheten bör i regel tas upp i anslutning 
till årsredovisningens behandling.  
 
För att så långt som möjligt säkerställa 
information eller en stämmodiskussion kring 
en fråga kan en medlem i förväg hos styrelsen 
begära att viss information ska lämnas 
skriftligt till alla medlemmar före stämman.  
 
Åtgärder vid väsentlig nackdel 
Beslutsför styrelse ska finnas på plats vid 
stämman. Senast två veckor efter stämman ska 
alla medlemmar ha fått fullständiga svar på de 
frågor som ställts. Finner styrelsen, vid behov 
genom vanligt styrelsebeslut, att väsentlig 
nackdel skulle uppkomma om begärd 
upplysning lämnas, ska upplysningen i stället 
lämnas till revisorerna för yttrande till alla 
medlemmar inom två veckor. Finner även 
revisorerna att skäl finns för att svar ej kan 
lämnas så ska medlemmarna ges uttömmande 
skäl till detta från såväl styrelse som revisorer.  
Stämmoordföranden eller styrelsen ska fråga 
medlemmarna om revisorerna ska yttra sig. 
Medlem som inte godtar styrelsens beslut att 
vägra begärd upplysning under åberopande 
av väsentlig nackdel kan föra talan vid 
domstol om att upplysningen ska lämnas. Om 
alla röstberättigade begär det har styrelsen ej 
rätt att vägra om upplysningarna finns 
tillgängliga. 
 
Medrevisor och särskild granskare 
En minoritet om minst en tiondel av de 
röstberättigade på stämman kan utse en 
medrevisor eller en särskild granskare.  
Krav på kvalificerad revisor kan också ställas. 
 
Likhetsprincipen 
Likställighetsprincipen innebär en skyldighet 
för föreningens organ att behandla alla 
medlemmar lika.  
Föreningsstämman får inte fatta beslut som är 
ägnade att bereda otillbörlig fördel för en 
medlem eller annan till nackdel för föreningen 
eller annan medlem (7:16 FL). 
Föreningsorganet är skyldigt att handla lojalt 
mot enskild medlem eller grupp av 
medlemmar i enlighet med likhetsprincipen. 
En föreningsstämma är skyldig att, såvitt ej 
annat följer av FL eller stadgarna eller är 

  
                  

15



 
STADGAR 

 
 
motiverat av sakliga skäl, vid sina beslut 
behandla medlemmarna lika.  
Likhetsprincipen kan åberopas mot en åtgärd 
som leder till olika behandling utan att 
förfarandet kan anses innebära någon direkt 
fördel för någon. 
Underlåtet klander av stadgeändringar och 
andra stämmobeslut läker överträdelse av 
likhetsprincipen även i dessa fall.  
Om likhetsprincipen åberopas räcker det att 
käranden kan visa att en olikabehandling ägt 
rum. Det blir då föreningens sak att föra bevis-
ning om att förfarandet är motiverat av sakliga 
skäl.  
Även andra aspekter än rent ekonomiska kan 
aktualiseras vid otillbörlighetsbedömningen.  
I domskäl framhåller HD att medlemmar inte 
får behandlas olika om det inte är sakligt 
motiverat.  
 
Överträdelser och påföljder 
Ett föreningsstämmobeslut som strider mot 
likhetsprincipen är klanderbart. Den medlem, 
som anser att hans enskilda rätt kränkts genom 
ett stämmobeslut, kan föra talan om att 
beslutet ska förklaras ogiltigt. Talan förs vid 
domstol. För medlemmar som medverkat till 
stämmobeslutet kan skadeståndsskyldighet 
komma ifråga. Vid klander av stämma bär 
föreningen sina egna kostnader i processen. 
 
Fullmäktiges roll 
De som väljs som fullmäktigeledamöter 
representerar bostadsrättsföreningen i huvud-
organisationen (s.k. representativ demokrati).  
De är medlemmarnas ställföreträdare och ska 
rösta i enlighet med medlemmarnas önskan i 
stället för utifrån sin egen privata övertygelse. 
Fullmäktigeledamöter ska förankra och 
ventilera frågor som ska beslutas i huvud-
organisationen med de medlemmar som valt 
ombuden. Efter fullmäktigesammanträdet ska 
dessa ombud till alla medlemmar i brf:en 
rapportera och redogöra för hur stämman 
avlöpt, vilka beslut som fattades och hur de 
röstat i de olika frågorna.  
 
Vem som helst som är medlem i brf:en kan 
väljas som fullmäktigeledamot. Övriga 
medlemmar kan även påverka huvud-
organisationen genom att skriva motioner till 
huvudorganisationens fullmäktigesamman-
träden, där alla enskilda medlemmar har 
rösträtt. 
 

34 § Val av suppleanter 
Innan val av suppleanter för styrelsen måste 
styrelsen redogöra i detalj för hur styrelsen 
tänkt att suppleanterna ska arbeta och hur de 
olika suppleanternas roller ska vara.  
Se 42 § om styrelsens ansvarsområden. 
 
35 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och ersättningar för styrelse, 
revisorer och valberedning bestäms under 
punkten för detta i dagordningen på 
årsstämman. Inga andra arvoden eller 
ersättningar får under året utgå än de som 
beslutats och protokollförts på föregående 
stämma. Alla utbetalningar av arvoden och 
ersättningar ska av styrelsen tydligt redovisas 
(i årsredovisning) med för vem arvodet avser, 
period när utbetalningen gäller samt exakt vad 
arvodet/ersättningen avser. Arvode ska alltid 
uppges i SEK och aldrig i t.ex. basbelopp. 
 
Arvoden och ersättningar är endast giltiga 
fram till nästa årsstämma (eller extrastämma, 
om beslut om ändring tas där), varför samtliga 
arvoden måste tas upp och protokollföras vid 
varje årsstämma, även om det inte sker någon 
förändring på nivån. 
 
Arvodet ska vara skäligt i förhållande till den 
tid som styrelsen nedlägger samt vilket värde 
det tillfört föreningens medlemmar. Arvodet 
ska inte vara marknadsmässigt utan visst mått 
av egenintresse ska finnas då styrelsearbetet är 
ett förtroendeuppdrag och de förbättringar 
som styrelsen genomför även kommer dem 
själva till del som medlemmar i föreningen. 
 
Styrelse och revisorer (och övriga som 
godkänts att få arvode) får inte ta ut sina 
tilldelade arvoden i förskott, men styrelsen kan 
själv bestämma perioder för utbetalning då 
pengar betalas ut samtidigt och i efterskott till 
alla ledamöter, suppleanter, och övriga. 
 
Om någon i styrelsen hoppar av sitt uppdrag 
ska arvode betalas ut endast fram till 
föregående styrelsemöte som ledamoten 
deltog i fullt ut. 
Om annan förtroendevald hoppar av får, via 
stämmobeslut, en bedömning göras av nivån 
på arvodet utifrån det arbete som presterats. 
Styrelsen ansvarar för att detta tas upp på 
kommande stämma. Arvode får i sådant fall ej 
betalas ut innan stämmobeslut. 
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Om arvode av något skäl inte betalas ut till en 
förtroendevald så får inte någon annan 
förtroendevald överta dennes arvode utan 
stämmobeslut om detta (gäller även styrelsens 
arvode eftersom arvode till styrelsen bestämts 
baserat på antalet ledamöter). 
 
36 § Övriga ärenden 
Under punkten övriga ärenden i årsstämmans 
dagordning kan medlemmarna i god tid innan 
kallelse med fastställd dagordning skett 
anmäla olika ärenden till styrelsen som de 
önskar att stämman ska ta upp. Dessa ärenden 
ska skrivas in under övriga ärenden i 
dagordningen och kan i mån av tid tas upp för 
behandling. Tänk på att större underhålls-
åtgärder och investeringar alltid ska beslutas 
på en stämma. För större underhåll och 
förändringar är styrelsen skyldig att i god tid 
innan beslut tas informera medlemmarna 
skriftligt om alla delar av vikt avseende detta 
så att medlemmarna ges god möjlighet att sätta 
sig in i och framföra sina synpunkter innan 
beslut. 
 
37 § Extra stämma 
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen 
eller revisor finner skäl till det eller när minst 
1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen 
begär det hos styrelsen med angivande av 
ärende som önskas behandlat på stämman.  
 
Extrastämma kan vara aktuellt vid t ex 
- ändring av stadgar 
- större underhållsåtgärder/investeringar 
 
På en extrastämma ska utöver punkterna 1-6 i 
§ 33 endast förekomma de ärenden för vilken 
stämman blivit utlyst och som angetts i 
kallelsen. Beslut får inte fattas i andra ärenden 
än de som angivits i kallelsen. Om stämman 
drar i väg i tid är styrelsen (mötesordföranden) 
skyldig att utnyttja sig av möjligheten att 
ajournera mötet till ett senare tillfälle. 
 
På extra föreningsstämma är det de som begärt 
extrastämman som bestämmer i vilken 
ordning de olika frågorna ska tas upp i 
dagordningen.  
 
På extra föreningsstämma som begärts av 
medlemmarna får styrelsen inte lägga till fler 
punkter i kallelsen/dagordningen än de som 
begärts inför extrastämman. Dvs endast de 

punkter som är anledningen till extrastämman 
ska ingå. Punkter i kallelse till extrastämma 
ska formuleras exakt så som de som begärt 
extrastämman önskar. 
 
38 § Beslutsfattande 
Föreningsstämmans beslut utgörs av den 
mening som fått mer än hälften av de avgivna 
rösterna eller vid lika röstetal den mening som 
styrelsens ordförande biträder. Vid personval 
anses den vald som fått flest röster. Vid lika 
röstetal avgörs valet genom lottning om inte 
annat beslutas av stämman innan valet 
förrättas. 
 
För vissa beslut erfordras särskild majoritet 
enligt bestämmelser i bostadsrättslagen. 
 
1. Beslut om förändring av lägenhet 
Om ett beslut som fattats på föreningsstämma 
innebär att en lägenhet som upplåtits med 
bostadsrätt kommer att förändras eller i sin 
helhet behöva tas i anspråk av föreningen med 
anledning av en om- eller tillbyggnad ska 
bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet. 
Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke 
till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om 
minst två tredjedelar av de röstande har gått 
med på beslutet och det dessutom godkänts av 
hyresnämnden. 
 
2. Beslut om ändring av insats 
Om beslutet innebär ändring av någon insats 
och medför rubbning av det inbördes 
förhållandet mellan insatserna, ska samtliga 
bostadsrättshavare som berörs av ändringen 
ha gått med på beslutet. Om enighet inte 
uppnås blir beslutet ändå giltigt om minst 2/3 
av de berörda bostadsrättshavarna har gått 
med på beslutet och det dessutom har 
godkänts av hyresnämnden. 
 
3. Beslut om ökning av insats 
Om beslutet innebär en ökning av samtliga 
insatser utan att förhållandet mellan de 
inbördes insatserna rubbas, ska alla 
bostadsrättshavarna ha gått med på beslutet. 
Om enighet inte uppnås blir beslutet ändå 
giltigt om minst 2/3 av de berörda 
bostadsrättshavarna har gått med på beslutet 
och det dessutom har godkänts av hyresnämn-
den.  
 
4. Utvidgning av föreningens verksamhet 
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Om beslutet innebär utvidgning av 
föreningens verksamhet ska minst 2/3 av de 
röstande ha gått med på beslutet. 
 
5. Överlåtelse av fastighet 
Om beslutet innebär överlåtelse av ett hus som 
tillhör föreningen, i vilket det finns en eller 
flera lägenheter som är upplåtna med 
bostadsrätt, ska beslutet ha fattats på det sätt 
som gäller för beslut om likvidation enligt 11 
kap 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska 
föreningar. Minst 2/3 av bostadsrättshavarna i 
det hus som ska överlåtas ska dock alltid ha 
gått med på beslutet. 
 
6. Utträde ur HSB 
Om ett beslut innebär att föreningen begär sitt 
utträde ur HSB blir beslutet giltigt om det 
fattas på två på varandra följande förenings-
stämmor och på den senare stämman biträtts 
av minst två tredjedelar av de röstande. 
  
Styrelsen ska genast underrätta den som har 
pant i bostadsrätten och som är känd för 
föreningen om ett beslut enligt ovan, första 
stycket, punkt 1 eller 5. 
 
39 § Protokoll från stämman 
Stämmoordföranden ska sörja för att det förs 
protokoll vid föreningsstämman. I fråga om 
protokollets innehåll gäller som minst; 

1. att röstlängden ska tas in i eller biläggas, 
2. att stämmans yrkanden och beslut ska 

föras in, 
3. om omröstning har skett, att resultat ska 

anges tillsammans med alla yrkanden 
Protokollet undertecknas först av protokoll-
förare, sedan av mötesordförande som med sin 
namnteckning intygar innehållets korrekthet, 
och slutligen av justerarna. 
 
Justering 
Senast en vecka efter stämman ska justeraren 
ha fått tillgång till det färdigställda protokollet 
med samtliga bilagor och inom sju dagar ha 
justerat protokollet och därefter snarast 
överlämna det till styrelsens ordförande. 
Vid två justerare så lämnar 1:e justeraren 
protokollet senast efter 7 dagar till 2:e 
justeraren, som sedan har max 7 dagar på sig 
innan protokollet överlämnas till styrelsen. 
Senast en månad efter stämman ska det 
justerade protokollet delas ut till samtliga 
medlemmar i brevinkast eller via hemsidan. 
 

Varje sida i stämmoprotokollet ska signeras av 
alla som skriver under stämmoprotokollet. 
 
Innehåll i röstlängd 
Röstlängden ska alltid; 

1. dateras för när den upprättats 
2. undertecknas av protokollförare samt 

av den som satt ihop röstlängden (om 
annan än protokollföraren) 

3. signeras av alla justerare med datum 
för när justering utförts (datum för 
mottagande och avlämnande för var 
och en av justerarna) 

4. signeras på varje sida (som med 
protokoll) av såväl protokollförare, 
stämmoordförande och respektive 
justerare 

5. innehålla samtliga på stämman 
närvarande personer; 

6. namn och vilken förtroendepost som 
innehas samt om röstberättigad 

7. innehålla alla ev. ombud/biträden där 
dessa tydligt markerats som sådana 

8. innehålla namn och position 
(uppdrag) på mötesordföranden och 
protokollförare 

9. innehålla information om vilka som 
utnämnts till justerare och rösträknare 

10. innehålla info om vilka personer som 
röstlängden kompletterats med under 
stämmans gång 

11. numreras per deltagare (en numrering 
per röstberättigad och en numrering 
per övriga stämmodeltagare) 

12. innehålla information om fullmakter 
(vem har fullmakt för vem) 

13. kompletteras med ev. fullmakter 
 
Formellt gäller att beslut inte får effektueras 
förrän protokollet är justerat såtillvida 
stämman inte förklarat beslutet omedelbart 
justerat. 
 
MEDDELANDEN TILL 
MEDLEMMARNA 
 
40 § Föreningsintern information 
Föreningen ska hålla sig med 
ordningsföreskrifter för hur medlemmar i 
föreningen ska uppträda i den dagliga 
verksamheten för att inte skapa konflikter 
mellan medlemmar, och för att föreningen ska 
fungera så bra och effektivt som möjligt. 
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Meddelanden delges genom anslag i 
föreningens fastighet eller genom utdelning 
och som komplement via föreningens egen 
hemsida. 
 
Om föreningen har en hemsida så ska 
hemsidans adress finnas med på samtliga 
dokument som kommer från styrelse eller 
förvaltaren.  
 
41 § Extern information (via hemsida) 
Föreningen bör ha en egen hemsida (och ev. 
interntidning) för att kunna informera med-
lemmar och olika aktörer på ett effektivt sätt. 
Föreningen bör bl a ha de senaste årens  
årsredovisningar som pdf-filer på hemsidan 
för att underlätta för köpare och fastighets-
mäklare att tillgå detta dokument på ett enkelt 
sätt. Även annan information som t ex 
planerade underhållsåtgärder/underhållsplan, 
stämmoprotokoll, valberedningspolicy, budget 
och ordningsföreskrifter bör finnas på 
hemsidan. 
 
Övrigt - föreningens hemsida 
Föreningen ska ha en webbplats med 
uppdaterad information. 
 
Information om styrelse och övriga förtroende-
valda - inkl. revisorer, valberedare samt 
fullmäktige - och i föreningen anställda ska 
finnas på föreningens webbplats, tillsammans 
med kontaktvägar. De förtroendevalda ska ha 
e-post adresser som de kan nås på. 
 
Före stämman 
I god tid före varje stämma ska på föreningens 
webbplats läggas ut; 
- Kallelse och ev. följebrev 
- Dagordning  
- Motioner 
- Redovisning av valberedningens arbete 
- Nomineringar 
- Presentation av de nominerade 
- Alla övriga stämmodokument 
 
Efter stämman 
Senast tre veckor efter varje genomförd 
stämma ska på föreningens webbplats läggas 
ut; 
- Justerat stämmoprotokoll med röstlängd 
- Redovisning av alla val på stämman 
- Styrelsens fullständiga sammansättning 
- Styrelsens ansvars- och arbetsfördelning 
- Informationspolicy 

 
Lista över motioner 
På föreningens webbplats ska det finnas en 
lista med de motioner som lämnats in och som 
varje år fylls på med de nya motioner som 
kommer in. Denna lista ska innehålla vem som 
skrivit motion, motionens övergripande 
innehåll och det beslut som togs för respektive 
motion. 
 
Extrastämma 
Styrelsen ska på föreningens webbplats 
informera om vilka förutsättningar som gäller 
för att medlemmarna ska kunna begära en 
extrastämma. 
 
Forum 
Föreningens webbplats ska innehålla ett forum 
för medlemmarna där styrelsen ska svara på 
frågor och verka för ett aktivt medlemsforum. 
 
Styrelsemöten 
På föreningens webbplats ska information om 
styrelsens styrelsemöten läggas ut. 
- När nästa (extra) styrelsemöte är 
- När tidigare styrelsemöten varit 
- Vem som deltagit på respektive styrelsemöte 
- Vad som behandlats (övergripande) 
- Vilka beslut som tagits (övergripande). 
 
Projekt- och arbetsgrupper 
Redovisning av ev. projekt- och arbets-
gruppers uppdrag redovisas på hemsidan med 
vilka som ingår i gruppen, vad målet är, hur 
arbetet fortlöper, vad resultatet blev, och allt 
av intresse (med historik). 
 
Vicevärd och vaktmästare 
Styrelsen ska på hemsidan informera om vilka 
funktioner de olika anställda har.  
Vicevärdens funktion och arbetsuppgifter 
läggs ut på hemsidan. 
Vaktmästarens funktion och arbetsuppgifter 
läggs ut på hemsidan. 
 
Motionsrätt till bostadsorganisationen 
Styrelsen är skyldig att varje år, bl.a. via 
föreningens webbplats, tydligt informera 
samtliga medlemmar om att alla medlemmar 
har motionsrätt till bostadsorganisationens 
årsstämma.  
Det är viktigt att medlemmarna motionerar till 
dessa stämmor! 
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STYRELSEN  
 
42 § Antal ledamöter och firmatecknare 
Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju 
ledamöter med minst en och högst tre 
suppleanter. Styrelseledamöter och supplean-
ter väljs av föreningsstämman för högst två år.  
 
Om en helt ny styrelse väljs på förenings-
stämma ska mandattiden för hälften, eller vid 
udda tal närmast högre antal, vara ett år. 
 
HSB - HSB-representant/HSB-ledamot 
Av ovanstående ledamöter och suppleanter så 
utses en ledamot i styrelsen samt högst en 
suppleant för denne av styrelsen för HSB. 
 
Krav på ledamöter och suppleanter 
Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller 
suppleant är myndig person som är medlem 
eller tillhör bostadsrättshavarens familjehus-
håll och som är bosatt i föreningens hus. 
Den som är underårig eller i konkurs eller har 
förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken kan 
inte vara styrelseledamot eller suppleant. 
 
Konstituering 
Om inte föreningsstämman beslutar annat ska 
styrelsen inom sig utse ordförande, ev. vice 
ordförande, sekreterare och ansvariga för 
övriga områden inom verksamheten som t ex: 
teknikansvarig (drift och underhåll), ekonomi-
ansvarig (ekonomistyrning) och marknads-
ansvarig (informationsmaterial/kommunika-
tion). 
 
Stämman kan besluta att en eller flera av 
styrelsens ledamöter ska utses av stämman.  
 
Suppleanter 
Suppleanter inträder i den ordning de är valda 
såvida inte stämman beslutat något annat. 
 
HSB 
HSB-representant ska undvikas att väljas som 
ordförande, vice ordförande och sekreterare. 
 
Vakanser - styrelse & revisorer 
Om vakanser uppkommer under mandat-
perioden efter ordinarie ledamöter i styrelsen 
eller revisorer bör dessa fyllas upp på en nära 
kommande stämma.  
 
 
 

Studieorganisatör 
Studieorganisatör ska i första hand utses inom 
styrelsen, men det är tillåtet att via val på 
föreningsstämma utse studieorganisatör 
utanför styrelsen (dvs styrelsen har ej rätt att 
utse extern studieorganisatör, utan detta ska i 
så fall göras via val på stämma). 
Arvodet för studieorganisatör bestäms då 
separat av stämman. Mandatperioden blir 
fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 
 
Styrelsen är i sådant fall också skyldig att 
löpande hålla mycket nära kontakt med 
studieorganisatören i samtliga frågor som 
berör dennes uppgifter i föreningen, att utan 
fördröjning hålla studieorganisatören 
informerad om allt som berör dennes arbete, 
samt att göra allt som behövs för att underlätta 
dennes arbete. 
 
Styrelsen är skyldig att för medlemmarna noga 
redogöra skriftligen vad studieorganisatörens 
uppgifter, rättigheter och skyldigheter är samt 
vilka resurser denne har att tillgå. Detta 
bestäms av stämman, och inte av styrelsen, 
men styrelsen är skyldig att inför stämman 
utarbeta ett skriftligt förslag (som delas ut till 
alla medlemmar i god tid före stämma, 
alternativt läggs på föreningens webbplats) för 
medlemmarna. 
 
Styrelsen är också skyldig att fortlöpande 
informera medlemmarna skriftligen om hur 
studieorganisatörens arbete fortlöper och vid 
avhopp utan fördröjning informera 
medlemmarna om detta och genast ansvara för 
att studie- och fritidsverksamheten fortsätter 
med kortast möjliga avbrott. 
 
Firmateckning 
Firmatecknare är förutom styrelsen minst två 
ordinarie styrelseledamöter i förening. 
 
43 § Styrelsens syfte 
Styrelsen ska företräda föreningen och ansvara 
för att föreningens organisation, ekonomi, drift 
och underhåll av fastigheten, kundinformation 
samt andra angelägenheter sköts på ett 
förtroendeingivande, omsorgsfullt och 
professionellt sätt. Med ett tydligt fokus på att 
till lägsta möjliga kostnad skapa största 
möjliga boendekvalitet för föreningens 
medlemmar.  
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Styrelsen ska verka för öppenhet i föreningens 
verksamhet och löpande informera 
medlemmarna om allt av vikt som sker i 
verksamheten samt i frågor av betydelse för 
hyresgästerna,  även informera dessa. 
 
Styrelsen ska eftersträva att uppmuntra högsta 
möjliga deltagande på föreningens stämma. 
 
44 Styrelsens ansvar och jäv 
Styrelsen har ett solidariskt ansvar och bör 
därför teckna en ansvarsförsäkring. Enskild 
styrelseledamot kan vid beslut i viss fråga, be 
att i protokollet få inskrivet att denne inte 
stödjer det beslut som styrelsen fattat 
(reserverar sig mot beslutet) och undgår 
därigenom ansvarsskyldighet.  
Reservationer ska redovisas i årsredovisning. 
 
Enskilda ledamöter och suppleanter har 
skyldighet att utan dröjsmål till revisorerna 
rapportera om misstänkta oegentligheter i 
styrelsen eller om någon missköter sina 
uppgifter som förtroendevald. Revisorerna 
avgör sedan om det är av sådan art att även 
medlemmarna ska informeras och om kallelse 
till extra stämma och nyval av styrelse ska ske. 
 
Enskilda ledamöter eller ledamöter i grupp får 
inte rösta i frågor där de själva eller deras 
närstående kan komma att gynnas av beslutet. 
Styrelsens beslut ska alltid leda till att skapa 
största möjliga boendekvalitet/värde för 
medlemmarna, enligt 2 § och 42 §. 
 
Vid en jävsituation ska det framgå av 
protokollet att den jävige ej var närvarande vid 
föredragning och beslut och ej deltog i beslut. 
 
Se även 54 § om styrelsens beslutsfattande och 
58 § om styrelsens ansvarsfrihet 
 
Likhetsprincipen 
Styrelsen eller annan ställföreträdare för 
föreningen får inte företa en handling eller 
annan åtgärd som är ägnad att bereda en 
otillbörlig fördel åt en medlem eller någon 
annan till nackdel för föreningen eller annan 
medlem. 
 
 
 
 

STYRELSENS ARBETSUPPGIFTER 
 
45 § Styrelsens arbetsordning 
Styrelsen ska ha minst åtta protokollförda 
sammanträden per år. Dessa ska vara jämnt 
fördelade över året. Därutöver ska 
styrelsemöten hållas om någon av 
styrelseledamöterna så begär det.  Närvarande 
på styrelsens möten ska alltid antecknas. 
 
Styrelsemötena planeras för ett år i taget, 
varvid årets första sammanträde (vanligtvis 
direkt efter ordinarie stämma) är ett 
konstituerande möte. Där styrelsen väljer 
ordförande och vice ordförande, sekreterare, 
ledamöter till de övriga ansvarsposterna samt 
firmatecknare. Attestordningen för styrelsen 
fastställs (viket betyder hur man ska godkänna 
fakturor m.m). 
 
Det andra sammanträdet har till huvudsyfte 
att upprätta föreningens årsplan med de större 
förbättringsåtgärder/aktiviteter som ska 
behandlas och genomföras under 
verksamhetsåret. 
 
Ett sammanträde ska behandla budgeten för 
det kommande verksamhetsåret. Till det 
sammanträde som behandlar årsredovisningen 
bör även revisorn kallas och få medverka då 
årsredovisningen behandlas. I övrigt kan 
sammanträdena spegla de frågor som är av 
vikt för föreningens löpande verksamhet. 
Givetvis kan ett flertal olika frågor behandlas 
på ett sammanträde/möte. 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse med 
dagordning samt eventuellt beslutsunderlag 
eller annat informationsmaterial delas ut till 
ledamöterna i god tid inför sammanträdet. En 
rekommendation är ca 10 dagar innan 
sammanträdet. I undantagsfall kan underlag 
skickas ut senare än 10 dagar innan 
sammanträdet. Suppleanter ska alltid kallas till 
styrelsemöten (samt alla andra möten till vilka 
styrelseledamöterna inbjudits) och ha rätt att 
närvara under dessa. 
 
Ordföranden ska se till så att styrelsens beslut 
verkställs inom den tid som fastställts.  
 
Ordföranden har initiativrätt inom föreningens 
verksamhet och bevakningsområde. 
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Uppdrag som styrelsen ger till arbetsgrupper 
eller andra personer ska antecknas i 
protokollet med tydligt avgivande av 
gruppens/personens mandat. 
 
Styrelseledamot är skyldig att tillägna sig den 
kunskap om föreningens verksamhet, 
organisation, marknad m.m. som erfordras för 
uppdraget. 
 
Styrelseledamot ska självständigt bedöma de 
ärenden styrelsen har att behandla och föra 
fram de uppfattningar och göra de 
ställningstaganden detta föranleder. 
Styrelseledamot ska begära den kompletteran-
de information som ledamoten anser nöd-
vändig för att styrelsen ska kunna fatta väl 
underbyggda beslut.  
 
46 § Styrelsens informationsskyldighet 
Styrelsen ska en månad innan årsstämman gå 
ut med information till samtliga medlemmar 
om vad styrelsen skulle ha gjort, faktiskt utfört 
och vilka boendevärden som styrelsen genom 
detta arbete uppnått för medlemmarna. Om 
enskild ledamot särskilt utmärkt sig i detta 
förbättringsarbete ska detta redovisas. 
 
Styrelsen är skyldig att snarast efter varje 
årsstämma inleda sitt arbete med att 
sammanställa en skrivelse där medlemmarna 
informeras om vilka frågor styrelsen kommer 
att fokusera sitt arbete på framöver och vilka 
ärenden som kommer att prioriteras fram till 
nästa årsstämma.  
 
Styrelsen ska löpande under året hålla 
medlemmarna informerade om vilka frågor 
styrelsen arbetar med och när möten kommer 
att hållas för att medlemmar ska kunna 
komma med råd/förslag på lösningar inom 
aktuella frågor. 
 
Styrelsen är skyldig att korrigera 
felaktig/bristfällig information och snarast 
efter påpekande gå ut med rättelse till 
medlemmarna och andra som är berörda av 
informationen. 
 
Information till valberedning 
Styrelsen är också skyldig att snarast till 
valberedningen rapportera om styrelsearbetet 
på olika sätt inte fungerar tillfredsställande, 

t.ex. om ledamöter vid upprepade tillfällen 
inte kommer till styrelsens sammanträden. 
 
HSB 
Styrelsen ska hålla medlemmarna uppdaterade 
om vem som är HSB-representant tillsammans 
med kontaktuppgifter, såväl vem som valts 
som HSB-fullmäktige jämte suppleant. 
 
Information om styrelsemöten 
Styrelsen ska skriftligen (ex. via föreningens 
webbplats) informera medlemmarna om när 
styrelsen avser hålla sina styrelsemöten under 
året, och löpande hålla medlemmarna 
uppdaterade om ev. förändringar här (detta 
bl.a. så att medlemmarna vet när deras 
skrivelser kommer att tas upp till behandling 
av styrelsen). 
 
Behandling av skrivelser 
Styrelsen är skyldig att skicka ut bekräftelse på 
mottagen skrivelse snarast efter att den 
lämnats eller skickats till styrelsen, och 
styrelsen är skyldig att sedan snarast och efter 
bästa förmåga besvara inkomna skrivelser från 
medlemmarna. 
Det är ingen skillnad mellan hur e-post eller 
skrivelse på papper ska behandlas. 
 
47 § Styrelseledamöternas olika 
ansvarsområden 
Styrelsens organisationsschema bör förutom 
ordföranden vara uppdelat på bl a följande 
ansvarsområden: 

- Teknik (drift och underhåll) 
- Ekonomi (ekonomistyrning) 
- Marknad (internt och externt 

informationsmaterial, t ex 
årsredovisning och hemsida) 

- Sekreterare (protokollförare) 
 
Om styrelsen inte kan fyllas med dessa 
kompetenser, så bör de med mest engagemang 
och förutsättningar ges möjlighet till att få gå 
en utbildning inom det aktuella 
ansvarsområdet och/eller hyra in kompetens 
genom s k adjungerade ledamöter (specialister 
inom olika områden). Dessa externa ledamöter 
är endast rådgivande och saknar rösträtt.  
 
Styrelsen bör även upprätta en utbildnings-
plan och genom upphandling erhålla den 
bästa leverantören för detta. Utbildningen ska 
vara anpassad efter den enskilda ledamotens 
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förutsättningar och dennes funktion inom 
styrelsen. 
 
Styrelsen ska också kontinuerligt arbeta med 
att utveckla former för utbildning, praktik och 
information riktad till alla kategorier av 
medlemmar. 
 
48 § Ordförandens roll 
Vid föreningens styrelsemöten leder vanligtvis 
ordföranden diskussionen/förhandlingen och 
ska vid styrelsemöten vara väl insatt i de olika 
sakfrågorna som det aktuella mötet ska 
behandla. Ordföranden ska både leda och 
styra mötet genom att inte låta de olika 
ledamöterna tala i mun på varandra. 
Ordföranden ska vidare bestämma i vilken 
turordning olika ledamöter ska få ordet i den 
aktuella sakfrågan.  
 
Ordföranden ska innan mötet tydligt påtala 
vilken tid respektive ledamot har på sig att 
redogöra sitt anförande i det aktuella ärendet 
och tydligt påtala när tiden snart är ute.  
 
Ordföranden ska då samtalet i gruppen börjar 
glida utanför det aktuella ärendets område, 
snabbt återskjuta diskussionen till den aktuella 
sakfrågan. 
 
Ordföranden bör i olika frågor delegera olika 
delar till de olika ledamöterna, där var och en 
ansvarar och presenterar sitt resultat vid ett 
senare tillfälle. I de ärenden då frågeställ-
ningen är mer komplex, så bör styrelsen enas 
om att kalla in en expert på området för att 
minimera risken av långdragna diskussioner.  
 
Vid ärenden av mer komplex karaktär, så är 
det lätt att diskussionen blir osaklig, svävar ut 
och blir långdragen, utan att frågan kommer 
närmare sin lösning. I de fall ordföranden 
märker att detta sker så ska han/hon snabbt 
konstatera detta genom att avbryta frågan tills 
vidare och gå vidare till nästa fråga på 
dagordningen. 
 
Ordföranden bör kunna skilja ut frågor som är 
mycket viktiga respektive de som är mindre 
viktiga. De som är viktiga och är enkla att fatta 
beslut om sätts först på dagordningen och de 
mindre viktiga/akuta frågorna placeras sist i 
dagordningen. Detta för att inte riskera att 
mötet inte ens avhandlar en enda fråga utan 
att all tid gick åt för att diskutera frågor som 

styrelsen inte riktigt behärskar eller som i 
praktiken inte kan avhandlas på mötet eller 
frågor som är av mindre värde för föreningens 
medlemmar. 
 
Ordföranden ska särskilt ta emot synpunkter 
från medlemmarna och förmedla dessa inom 
styrelsen. 
 
Ordföranden är skyldig att omedelbart 
informera valberedningen så fort någon 
ledamot klargjort att han kommer att hoppa av 
sitt uppdrag, såväl om någon ledamot inte 
kommer till de styrelsemöten han kallats till 
eller i övrigt missköter sitt uppdrag. 
 
Sammanträde / styrelsemöte 
Ordföranden ska se till att sammanträde hålls 
när så behövs. 
 
Styrelseledamot har rätt att begära att styrelsen 
ska sammankallas. Sådan begäran ska 
framställas skriftligen med angivande av vilket 
ärende ledamoten vill att styrelsen ska 
behandla. Ordföranden är om sådan 
framställan görs skyldig att sammankalla 
styrelsen. 
 
49 § Sekreterarens roll 
Sekreteraren utses av styrelsen och denne ska 
sörja för att det förs protokoll på styrelsens 
möten. Då vanligtvis s.k. beslutsprotokoll dvs 
att förslag, yrkanden och beslut protokollförs. 
Det ska även framgå vilka ledamöter och 
eventuellt andra närvarande som yttrat sig i 
respektive fråga. Om det är så att någon eller 
några ledamöter reserverat sig mot ett visst 
beslut ska även det framgå av protokollet. 
Sekreteraren ska även hålla efter att 
dagordningen följs och att ev. tidsschema följs. 
När sekreteraren har skrivit rent protokollet 
skriver denne samt ordföranden under det och 
skickar det för underskrift till justerarna. 
 
50 § Teknikansvarigs roll 
Denna person ansvarar för bl a byggnadens 
skick och skötsel, driftstyrning och underhålls-
åtgärder m.m. 
 
51 § Ekonomiansvarigs roll 
Denna person ansvarar för bl a föreningens 
ekonomiska planering och finansiering m.m. 
 
52 § Marknadsansvarigs roll 
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Denna person ansvarar för bl a föreningens 
information och hemsida till medlemmar och 
externa intressenter som t ex köpare/mäklare, 
leverantörer, banker m.m. 
 
53 § Styrelseprotokoll och justering 
Vid styrelsens sammanträden ska det föras 
protokoll, som justeras av ordföranden och 
den ytterligare ledamot som styrelsen utser. 
Protokoll ska föras i nummerordning. 
Protokoll (med röstlängd, dagordning, etc) ska 
liksom alla övriga dokument förvaras 
betryggande. Det gäller även elektroniska 
dokument såsom e-post korrespondens m.m. 
 
Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka 
ärenden som behandlats, vilket underlag som 
funnits för respektive ärende samt beslut och 
innebörden av de beslut som fattas. 
 
Om beslut som fattats på ett styrelsemöte är 
enhälligt eller att någon ledamot reserverat sig 
i frågan ska detta alltid noteras i protokollet. 
Styrelseledamöter har rätt att få avvikande 
mening antecknad till protokollet. 
 
Justerare utses av styrelsen inför varje möte. 
Deras uppgift är att kontrollera och 
underteckna att protokollet överensstämmer 
med vad som sades och beslutades på mötet. 
De måste därför vara med på hela mötet och 
löpande anteckna de beslut som fattas och sen 
jämföra sina anteckningar med det färdiga 
protokollet innan de undertecknar det. Om 
frågetecken eller felaktigheter noterats ska 
detta påtalas för sekreteraren som kontrollerar 
med ordföranden och vid fel åtgärdar detta. 
Varje sida i styrelseprotokollen ska signeras av 
alla som skriver under styrelseprotokollen. 
 
Efter att justeringen är gjord ska protokollet 
senast en vecka efter mötet skickas till samtliga 
ledamöter, suppleanter och revisorer. 
 
Medlem har rätt att få utdrag från protokoll i 
alla ärenden utom de ärenden som behandlar 
andra enskilda medlemmar. De ska utan 
onödig fördröjning lämnas ut vid begäran. 
 
Styrelseprotokoll bör vara offentliga för 
medlemmarna (med undantag av det som 
direkt berör enskilda medlemmar), och om 
stämman så beslutar måste styrelsen följa detta 
beslut. Protokollen kan läggas ut på hemsidan. 

 
54 § Beslutsfattande 
Styrelsen är endast beslutsför när antalet 
närvarande ledamöter vid sammanträdet 
överstiger hälften av samtliga ordinarie 
ledamöter. Det får dock ej understiga tre 
ledamöter till antalet. 
 
Som styrelsens beslut gäller den mening för 
vilken mer än hälften av de närvarande röstar. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  
 
Ordföranden kan även lägga fram en 
kompromiss som kan göra alla parter nöjda. 
 
När minsta antal ledamöter är närvarande 
krävs enhällighet för giltigt beslut. 
 
55 § Föreningens förvaltning 
Styrelsen ska hålla kontroll på när olika avtal 
med underleverantörer/förvaltare går ut och 
då upphandla dessa på ett professionellt sätt i 
konkurrens. Styrelsen ska i dessa ärenden 
upprätta ett efter föreningens behov anpassat 
förfrågningsunderlag samt kontrakt. Detta 
material ska utgå från medlemmarnas 
ekonomiska intresse och inte förvaltarens/-
underleverantörens.  
Vid inköp/upphandlingar som överstiger 
10 000 kronor är styrelsen skyldig att ta in och 
bedöma offerter från minst tre olika fristående 
företag. 
 
Styrelsen är skyldig att se till så att 
upphandlingar görs,  och att de genomförs på 
ett korrekt och professionellt sätt. 
 
Styrelsen ska alltid vid större reparationer, 
olika underhållsåtgärder och andra 
investeringar anlita ett specialistföretag inom 
området för upphandlingen av detta. 
Undantag kan göras vid mindre åtgärder.  
 
Inför större underhåll och förändringar i 
verksamheten som inte kräver stämmobeslut 
är styrelsen skyldig att i god tid innan beslut 
tas informera medlemmarna skriftligt om alla 
delar av vikt avseende detta så att 
medlemmarna ges god möjlighet att framföra 
sina synpunkter innan beslut tas. 
 
Styrelsen är skyldig att utan onödig 
fördröjning utföra de beslut som tagits på 
stämma (kontrolleras löpande av revisorerna). 
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Styrelsen ska även ha kontroll på när olika 
hyreskontrakt löper ut och se till att 
hyresnivån och andra kontraktsvillkor i största 
möjliga mån följer medlemmarnas ekonomiska 
intresse och inte hyresgästens. 
 
Styrelsen är skyldig att se till så att föreningens 
lokaler utnyttjas på bästa sätt och i enlighet 
med stämmans önskemål. 
 
Handlingar som är ställda till styrelsen eller 
skrivs i föreningens namn ska diarieföras. 
 
Styrelsen är ansvarig för tillfredsställande 
regelbunden säkerhetskopiering av elektro-
niska dokument och att dessa säkerhetskopior 
förvaras på betryggande sätt. 
Programvarulicenser ska också förvaras på ett 
betryggande sätt, liksom mjukvara (som säker-
hetskopieras i den mån det är möjligt). 
Styrelsen är vidare skyldig att göra vad som 
behövs för att på bästa sätt skydda styrelsens 
elektroniskt lagrade information från intrång 
och angrepp i olika former. 
 
Styrelsen ansvarar också för att kölistor finns 
för t ex parkeringsplatser och tvättstuga m.m. 
parkeringsplatser får ej innehas av någon som 
inte har bil om inte överskott på parkerings-
platser råder. 
 
56 § Årsredovisningen (internt och 
externt informationsmaterial) 
Årsredovisningen ska vara utformad och 
anpassad efter föreningens medlemmars 
förutsättningar. Den ska vara informativ, 
tydlig och läsvänlig.  
 
Förvaltningsberättelsen ska vara mycket 
informativ och innehålla fakta som leder till att 
en person som inte sett fastigheten får en bra 
uppfattning av hur föreningens verksamhet 
sköts och vilket skick fastigheten är i m.m. 
Resultat och balansräkningen ska även de vara 
enkla och tydliga samt ha beskrivande noter 
där det för en normal läsare kan uppkomma 
frågetecken. Det ska även i årsredovisningen 
under separat rubrik framgå vad styrelsen 
uträttat under verksamhetsåret och vad som 
planeras för nästkommande år. 
 
Styrelsen ska inom 5 veckor från varje 
räkenskapsårs utgång till föreningens revisorer 

överlämna en årsredovisning innehållande 
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräk-
ning.  
 
Eventuellt överskott i föreningens verksamhet 
ska avsättas till fond för planerat underhåll, 
dispositionsfond eller balanseras i ny räkning. 
 
I årsredovisningen ska samtliga styrelse-
ledamöter och styrelsesuppleanters närvaro 
vid möten redovisas var för sig. 
 
57 § Budget (föreningens ekonomiska 
planering/styrning) 
Styrelsen ska varje år upprätta en budget över 
föreningens kommande kostnader och 
intäkter. Den ska utföras på ett professionellt 
sätt med fokus på att sänka föreningens 
kostnader och höja föreningens olika 
hyresintäkter så att föreningens årsavgifter 
hålls på en så låg nivå som möjligt. Budgeten 
ska visa de kommande 5 årens bedömda 
utbetalningar. 
 
58 § Styrelsens ansvarsfrihet 
Om något som nämnts i dessa stadgar inte 
uppfylls av styrelsen, ska styrelsen endast i 
undantagsfall få ansvarsfrihet. 
 
Ansvarsfrihet prövas och beviljas individuellt 
för varje styrelseledamot, ej kollektivt för 
styrelsen som organ. Det möter emellertid 
inget hinder att bevilja ansvarsfrihet för 
samtliga styrelseledamöter på en gång.  
Revisorerna ska yttra sig i ansvarsfrågan.  
Ett beslut att bevilja ansvarsfrihet är slutgiltigt 
och kan ej återtas av senare föreningsstämma. 
Innebörden av beslut om ansvarsfrihet är att 
stämman godkänner styrelsens förvaltning. 
Föreningen avstår därmed (utom i vissa 
undantagsfall) från att framställa skadestånds-
anspråk mot de nämnda.  
Vägras styrelsen ansvarsfrihet och det senare 
utreds att skäl härtill inte förelåg kan extra 
föreningsstämma senare bevilja ansvarsfrihet. 
Extra föreningsstämma kan ej besluta om 
ansvarsfrihet avseende en del av det löpande 
räkenskapsåret. 
Vägras ansvarsfrihet kvarstår rätten till 
skadestånd. Talan kan då föras, i regel inom ett 
år från det årsredovisningen och revisions-
berättelsen presenterades. 
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59 § Försäljning och ändring av 
föreningens fastighet samt inteckning 
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan 
föreningsstämmans bemyndigande avhända 
föreningen dess fasta egendom eller tomträtt 
och inte heller riva eller företa väsentlig ny, 
till- eller ombyggnadsåtgärder av sådan 
egendom. 
 
Styrelsen eller firmatecknare får ansöka om 
inteckning eller annan inskrivning i 
föreningens fasta egendom eller tomträtt, men 
först efter föreningsstämmans godkännande. 
 
60 § Föreningens register  
Styrelsen ska i enlighet med bostadsrättslagens 
bestämmelser föra medlems- och 
lägenhetsförteckning.  
 
Bostadsrättshavare har rätt att på egen begäran 
få ett utdrag ur lägenhetsförteckningen 
avseende sin bostadsrättslägenhet.  
Utdraget ska ange dagen för utfärdandet, 
samt; 

1. lägenhetens beteckning, belägenhet, 
rumsantal och övriga utrymmen 

2. dagen för Patent- och registrerings-
verkets registrering av den ekono-
miska plan som ligger till grund för 
upplåtelsen 

3. bostadsrättshavarens namn 
4. insatsen för bostadsrätten 
5. vad som finns antecknat rörande 

pantsättning av bostadsrätten 
 
I medlemsansökan bör det framgå vilken 
bakgrund (utbildning och tjänst/arbets-
uppgifter) den sökande har för att underlätta 
arbetet för valberedningen.  
 
Styrelsen ska vidare föra inventariebok, 
beslutsliggare samt en fastighetsbok avseendes 
alla reparationer och underhållsåtgärder som 
sker på fastigheten. För att föra register med 
personuppgifter krävs i vissa fall tillstånd 
enligt lagen om personuppgifter, PUL. 
 
Demokratisk medlemskontroll 
Det ska finnas en tydlighet beträffande vad 
den demokratiska medlemskontrollen betyder 
för fastställandet av mål och riktlinjer och i 
beslutsfattande. Det demokratiska arbetssättet 
ska vara styrande i föreningen. Styrelsen 
arbetar på medlemmarnas uppdrag och det är 

medlemmarna som styr verksamhetens 
inriktning. Att demokrati och makten utgår 
från medlemmarna - dvs ägarna - ska vara en 
självklarhet. Med medlemskapet följer 
inflytande över sitt boende, och medlemmarna 
ska ha reellt inflytande i verksamheten. 
Styrelsen ska aktivt och löpande arbeta för att 
utveckla former för medlemmarnas möjlighet 
att utöva inflytande och insyn i föreningen. 
Grundregeln är att stor öppenhet gäller för 
verksamheten inom föreningen. Styrelsen har 
informations- och upplysningsplikt och om 
styrelsen undanhåller information från 
medlemmarna ska detta dokumenteras i 
styrelseprotokoll och särskilt motiveras. Klara 
riktlinjer ska finnas och redovisas för hur 
medlemmarna ska få relevant information och 
hur medlemmarnas möjlighet att påverka och 
framföra synpunkter ska stärkas. 
Demokrati, öppenhet, insyn och information 
ska vara nyckelord i föreningen. 
 
Alla medlemmar ska veta att de har en 
rättighet att utöva inflytande. Styrelsen har en 
skyldighet att särskilt upplysa medlemmarna 
om den demokratiska medlemskontrollen. 
Styrelsens målsättning är att alla medlemmar 
ska känna till hur de går tillväga för att utöva 
inflytande och ha kunskap om de formella 
vägar som finns, dvs stämmor, motioner, val 
av valberedning och val av styrelse. 
 
Styrelsen ska aktivt verka för engagerade 
medlemmar och konkret redovisa hur 
styrelsen tänker uppnå detta. 
 
Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen 
genom att;  

• ägna särskild omsorg åt att se till så att 
föreningens informationsutgivning 
präglas av öppenhet och saklighet, 
samt hög relevans för de målgrupper 
den riktar sig till. 

• se till att erforderliga etiska riktlinjer 
fastställs för föreningens uppträdande. 

• Se till att det finns en tillfredsställande 
kontroll av föreningens efterlevnad av 
lagar, stadgar och andra regler som 
gäller för föreningens verksamhet. 
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VALBEREDNINGEN  
 
61 § Valberedningens syfte och dess 
arbetsuppgifter 
Valberedningen är medlemmarnas viktigaste 
instrument för att skapa och bibehålla en 
fungerande styrelse som på ett kvalificerat och 
tryggt sätt kan hantera föreningens 
verksamhet framöver.  
 
Valberedningen ska arbeta helt och hållet på 
uppdrag av föreningens ägare dvs. 
medlemmarna. Styrelsen har därför inget 
mandat att lägga sig i valberedningens arbete.  
 
Vid ordinarie föreningsstämma utses en 
valberedning som ska arbeta med rekrytering 
av tillträdande styrelseledamöter, för tiden 
intill dess nästa ordinarie föreningsstämma 
hållits. En ledamot utses till sammankallande i 
valberedningen. 
 
Valberedningen ska föreslå ledamöter till 
följande poster inom verksamheten och 
presentera dem på årsstämman: 
- Styrelsen och suppleanter till styrelsen 
- Revisorer och suppleanter till revisorer 
- Valberedning för nästkommande 

verksamhetsår 
- Olika projekt som medlemmar ska ingå i 

(projektgrupper/arbetsgrupper) 
- Alla övriga förtroendeposter som hör till 

föreningens verksamhet 
 
62 § Granska styrelsens och revisorernas 
arbete för medlemmarnas räkning 
Valberedningen ska, om inte styrelsen gör det, 
verka för att nödvändigt förbättringsarbete 
kommer till stånd. Valberedningens arbete 
pågår parallellt med styrelsens arbete under 
hela året. Med egna protokollförda möten. 
Valberedningens nyckelfunktion är att för 
medlemmarnas räkning analysera hur 
styrelsen utför sitt arbete med bl a att följa sin 
årsplan. 
 
Valberedningen ska även regelbundet hålla 
kontakt med styrelsens ledamöter och minst en 
gång per år träffas och diskutera hur arbetet 
fortskrider. Om valberedningen misstänker att 
styrelsearbetet inte fungerar riktigt som det 
ska så är valberedningen skyldig att detaljerat 
och skriftligen informera medlemmarna om 
detta. 

 
De som väljs till att sitta i valberedningen ska 
inneha kunskap om vad styrelsens arbete 
innebär samt kunna informera om vad 
styrelsearbete innebär till övriga medlemmar. 
De ska också fokusera på att styrelsens 
ledamöter upprätthåller bästa möjliga 
sammansättning vad gäller: 

- Formell kunskap och kompetens inom 
verksamhetens olika områden 

- Social kompetens (vältalig, ej för passivt 
eller maktfullkomligt beteende) 

- Engagemang och ansvar (brinner för att 
försöka förbättra verksamheten) 

- Köns och åldersfördelning (en bra mix 
skapar en bra stämning/atmosfär) 

 
Valberedningen ska kontakta nyinflyttade 
medlemmar och informera vad det innebär att 
bo i en bostadsrättsförening samt vad ett 
styrelseuppdrag innebär. De ska därför ha ett 
bra informationsmaterial om föreningens 
verksamhet och vad styrelsearbetet innebär. 
Detta informationsmaterial ska styrelsen se till 
att valberedningen har till sitt förfogande och 
att detta material alltid uppdateras vid behov.  
 
Valberedningen ska minst en gång per år 
informera medlemmarna om hur arbetet 
fortskrider. Om viktiga förändringar sker i 
valberedningens arbete ska detta informeras 
till medlemmarna. Valberedningen fungerar 
som en mellanhand mellan medlemmar och 
styrelse varför medlemmarna kan framföra 
sina synpunkter till valberedningen, som 
sedan ska ta upp detta på sina möten med 
styrelsen. 
 
Riktlinjer för valberedningen, som endast kan 
beslutas av stämman, se; 
http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm 
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ÄNDRINGAR I DESSA STADGAR 
 
63 § 
Ett beslut om ändring av en bostadsrätts-
förenings stadgar är giltigt om samtliga 
röstberättigade i föreningen är ense om det. 
Beslutet är även giltigt, om det har fattats på 
två av varandra följande föreningsstämmor 
och minst två tredjedelar av de röstande på 
den senare stämman gått med på beslutet.  
 
Om beslutet avser ändring av de grunder 
enligt vilka årsavgifterna ska beräknas, fordras 
dock att minst tre fjärdedelar av de röstande 
på den senare stämman gått med på beslutet.  
 
Om beslutet innebär att en medlems rätt till 
föreningens behållna tillgångar vid dess 
upplösning inskränks, fordras att samtliga 
röstande på den senare stämman gått med på 
beslutet. 
 
Ett beslut som innebär att en medlems rätt att 
överlåta sin bostadsrätt inskränks eller att 
förbehåll enligt 6 kap. 9 § införs, är giltigt 
endast om samtliga bostadsrättshavare vars 
rätt berörs av ändringen gått med på beslutet. 
 
Formaliteter för stadgeändring 
I begreppet "de röstande" ingår inte den som 
avstått eller i en sluten omröstning lämnat in 
blank röstsedel.  
Om stadgeändringsbeslut fattas på två 
stämmor får det inte hållas någon stämma 

mellan de båda stämmorna. Beslutet kan fattas 
på två ordinarie, en ordinarie och en extra eller 
på två extra stämmor. Ordningsföljden dem 
emellan saknar betydelse.  
Beslutet på andra stämman måste innebära att 
stadgeändringsförslaget antas i oförändrat 
skick i förhållande till första stämman. Detta 
hindrar inte att vissa paragrafer antas medan 
andra avslås på grund av otillräcklig majoritet. 
 
Kallelse vid stadgeändringar 
Det fullständiga stadgeändringsförslaget ska 
tas in i sin helhet i kallelsen som bilaga. 
 
FÖRENINGENS UPPLÖSNING 
OCH LIKVIDATION 
 
64 § 
Om föreningen upplöses ska behållna 
tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande 
till lägenheternas insatser. 
 
Om föreningsstämman beslutar att upp-
kommen vinst ska delas ut ska vinsten fördelas 
mellan medlemmarna i förhållande till 
lägenheternas årsavgifter för det senaste 
räkenskapsåret. 
 
ÖVRIGA FRÅGOR 
 
För frågor som inte regleras i dessa stadgar 
gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska 
föreningar samt övrig lagstiftning. 
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Bilaga 1. 
 

 
 
1. Påminnelse om motioner, 3-5 veckor innan motionstid gått ut (§ 32) 
2. Räkenskapsårets utgång, 31:e december (§ 7) 
3. Inlämning av motioner, senast 2 månader innan stämma (§ 32) 
4. Förvaltningsberättelse + resultat- och balansräkning till revisorer senast 7 veckor före stämma (§ 7) 
    Styrelsens årsredovisning ska vara klar senast 5 veckor efter räkenskapsårets utgång (§ 56) 
5. Revisionsberättelse klar senast 4 veckor före ordinarie föreningsstämma (§ 9) 
    Motioner läggs ut på webbplats, senast en månad före årsstämman (§ 29) 
    Info från styrelsen om vad styrelsen uträttat, uppnådda boendevärde, etc. (§ 46) 
6. Kallelse till stämma senast 2 veckor (tidigast 4 veckor) före stämman (§ 29) 
7. Ordinarie föreningsstämma senast 3 månader efter räkenskapsårets slut (§ 28) 
 
 

 
7. Ordinarie föreningsstämma (§ 28) 
8. Stämmoprotokoll till (förste) justerare, senast en vecka efter stämman (§ 39) 
9. Justerat stämmoprotokoll ska vara färdigställt senast 3 veckor efter stämman (§ 39) 
10. Justerat stämmoprotokoll delas ut i sin helhet till medlemmarna, senast 1 mån efter stämma (§ 39) 
11. Årsplan/Verksamhetsplan till medlemmarna, senast 6 veckor efter stämman (§ 6) 
12. Medlemmarnas synpunkter på årsplan/verksamhetsplan, senast 2 veckor efter att de erhållit den 
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Datum 
Ovanstående stadgar har antagits vid föreningsstämma den 20..…..-…....-…… 
 
Underteckningar 
Undertecknat av ordinarie styrelseledamöter: 
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 Motion Förslag till beslut Motivering 
1 Motion från Tryggve Wallin om 

”#1 tidningen HSB Uppdraget på 
webben”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att 
undersöka om HSB Uppdraget kan 
läggas ut på HSB Malmös 
hemsida. 

2 Motion från Tryggve Wallin om 
”#2 HSB Malmö Nytt på webben”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att 
undersöka om HSB Malmö Nytt 
kan läggas ut på HSB Malmös 
hemsida. 

3 Motion från Tryggve Wallin om 
”#3 Diskussionsunderlag till 
medlemmarna på webben”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att 
undersöka om 
Diskussionsunderlaget kan 
publiceras på HSB Malmös 
hemsida alternativt om länkar till 
källorna kan publiceras. 

4 Motion från Tryggve Wallin om 
”#4 Redovisning av 
förtroendevaldas respons”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att 
inkomna synpunkter hanteras inom 
organisationen och att det ständigt 
ingår i det operativa arbetet att ta 
emot och hantera synpunkter samt 
förslag till förbättringar. Resultaten 
av sådant arbete publiceras löpande 
på olika sätt. Detta är själva tanken 
med ett aktivt arbete för 
medlemmarna. 

5 Motion från Tryggve Wallin om 
”#5 Information om 
förtroendevalda på webben”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att på HSB 
Malmös hemsida publicera namnen 
på de förtroendevalda som utsetts 
av HSB Malmös fullmäktige samt 
namnen på de som utsetts av 
styrelsen att medverka i olika 
sammanhang, exempelvis 
projektgrupper. 

6 Motion från Tryggve Wallin om 
”#6 Kontaktvägar till 
förtroendevalda på webben”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att, när så 
är lämpligt, på HSB Malmös 
hemsida publicera kontaktvägar till 
de förtroendevalda som utsetts av 
HSB Malmös fullmäktige samt till 
dem som utsetts av styrelsen att 
medverka i olika sammanhang, 
exempelvis projektgrupper. 

7 Motion från Tryggve Wallin om 
”#7 Redovisning av val”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att på HSB 
Malmös hemsida publicera de 
beslut som fattats av HSB Malmös 
fullmäktige. Dock ej innan 
protokollet är justerat. 

8 Motion från Tryggve Wallin om 
”#8 Beskrivning över vad HSB 
anställdas funktioner är”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att, på ett 
lämpligt sätt, på HSB Malmös 
hemsida publicera information om, 
och kontaktmöjligheter till, 
organisationens olika 
funktioner/anställda, vilka 
medlemmarna kan ha behov av att 
kontakta. 
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9 Motion från Tryggve Wallin om 

”#9 Informationsmaterial till 
webben”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att på 
lämpligt sätt publicera den 
information som förtroendevalda 
har behov av att få. Det är sedan 
upp till varje förtroendevald att 
delge sina uppdragsgivare denna 
information. 

10 Motion från Tryggve Wallin om 
”#10 Stämmohandlingar (kallelse, 
etc.) på webben”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att på HSB 
Malmös hemsida på lämpligt sätt 
publicera kallelse till stämma 
innehållande alla beståndsdelar i 
kallelsen. 

11 Motion från Tryggve Wallin om 
”#11 Justerat stämmoprotokoll 
med alla justeringar på webben”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att på HSB 
Malmös hemsida publicera de 
beslut som fattats av HSB Malmös 
fullmäktige, efter att de har 
justerats i sedvanlig ordning. 

12 Motion från Tryggve Wallin om 
”#12 Stämmoprotokoll till 
medlemmarna”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att på HSB 
Malmös hemsida publicera de 
beslut som fattats av HSB Malmös 
fullmäktige, efter att de har 
justerats i sedvanlig ordning. 
Medlemmar i HSB Malmö ska, 
mot en hanteringsavgift, kunna få 
ett utskrivet exemplar tillsänt sig. 

13 Motion från Tryggve Wallin om 
”#13 Vad gör HSB Malmö för 
demokratin?”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att 
kontinuerligt vidareutveckla och 
förstärka det demokratiska 
inflytandet i beslutsprocesserna 
inom HSB Malmös och 
bostadsrättsföreningarnas 
verksamheter. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att själva poängen i 
detta arbete är att så många som 
möjligt kan vara delaktiga i detta 
gemensamma arbete. Vi kan inte 
förutsätta att andra ”ska 
demokratisera” åt oss, utan vi 
måste själva agera för att 
tillsammans besluta, påverka och 
förändra i demokratisk ordning. 
Detta är demokratins kärna. HSB 
Malmö är en representativ, 
demokratisk organisation, som till 
vissa delar skiljer sig från en 
organisation styrd via direkt 
demokrati. 

14 Motion från Tryggve Wallin om 
”#14 Demokrati, öppenhet, insyn i 
HSB Malmö + Information”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#13 Vad gör 
HSB Malmö för 
demokratin?”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#13 Vad gör HSB Malmö för 
demokratin?”. 

15 Motion från Tryggve Wallin om 
”#15 Tillsättande av demokrati- 
och insynsråd”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att 
kontinuerligt se över behovet av 
nya projektgrupper. Styrelsen har 
för avsikt att inom detta arbete 
även utreda behovet av en 
demokratiprojektgrupp. 
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16 Motion från Tryggve Wallin om 

”#16 Forum för medlemmarna”. 
Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att 
undersöka möjligheten att på nytt 
ha ett forum för medlemmarna på 
HSB Malmös hemsida. 

17 Motion från Tryggve Wallin om 
”#17 Forum för valberedarna”. 

Avslag. Det är styrelsens uppfattning att 
brf:ars valberedningar och deras 
arbete inte har behov av ett särskilt 
forum på HSB Malmös hemsida. 
Idéer, tips m.m. kan med fördel 
istället publiceras på ett forum som 
är öppet för alla. Den del av 
valberedningarnas arbete som är 
känsligt publiceras inte på forum 
av denna typ. 

18 Motion från Tryggve Wallin om 
”#18 HSB Malmös styrelseforum”. 

Avslag. Det är styrelsens uppfattning att 
brf:ars styrelser och deras arbete 
inte har behov av ett särskilt forum 
på HSB Malmös hemsida. Idéer, 
tips m.m. kan med fördel istället 
publiceras på ett forum som är 
öppet för alla. Den del av 
styrelsernas arbete som är känsligt 
publiceras inte på forum av denna 
typ. 

19 Motion från Tryggve Wallin om 
”#19 Ombud/biträde i valfri HSB-
brf”. 

Avslag. Det är styrelsens uppfattning att det 
är medlemmarna som ska utöva sitt 
inflytande på brf:ars stämmor. 
Stämman är ingen domstol utan ett 
demokratiskt forum, där stämman 
fattar besluten genom någon form 
av röstning. Tanken med ett sådant 
demokratiskt forum är just att man 
som lekman inför övriga lekmän på 
stämman ska tala för sin sak och 
kunna presentera de argument och 
ståndpunkter man har utan att 
behöva anlita ett juridiskt ombud. 

20 Motion från Tryggve Wallin om 
”#20 Utökning av medlemmarnas 
rättigheter”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#19 
Ombud/biträde i valfri HSB-
brf”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#19 Ombud/biträde i valfri HSB-
brf”. 

21 Motion från Tryggve Wallin om 
”#21 Stadgeändring valberedning”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Styrelsen har utsett en projektgrupp 
som har i uppdrag att ta fram nya 
stadgar, då dessa behöver en vidare 
översyn. Frågan om ändring av § 
21 ingår i denna projektgrupps 
arbete. 

22 Motion från Tryggve Wallin om 
”#22 Information till 
medlemmarna”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att det på 
HSB Malmös hemsida ska finnas 
lämpliga, nedladdningsbara skrifter 
samtidigt som sidan ska vara ett 
levande kommunikationsverktyg 
för medlemmarna. En tanke med 
våra utbildningar är att man under 
utbildningen ska kunna diskutera 
ämnet med både lärare och 
medstuderande. Om man endast 
laddar ner dokumenten så tappas 
detta viktiga moment i 
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utbildningen. 
23 Motion från Tryggve Wallin om 

”#23 Organisationsschema för 
HSB”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#8 Beskrivning 
över vad HSB anställdas 
funktioner är”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#8 Beskrivning över vad HSB 
anställdas funktioner är”. 

24 Motion från Tryggve Wallin om 
”#24 Information om när styrelsen 
har sina styrelsemöten”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att på HSB 
Malmös hemsida via nyhetsbrev 
informera om styrelsens, såväl 
avslutade som pågående och 
kommande, aktiviteter samt om 
annat som styrelsen vill tillkännage 
medlemmarna. 

25 Motion från Tryggve Wallin om 
”#25 HSB Malmös information om 
medlems rätt att motionera”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att det 
stämmobeslut som motionären 
refererar till har följts, och att 
medlemmar har informerats i 
enlighet med detta beslut. Styrelsen 
har utsett en projektgrupp som har i 
uppdrag att ta fram nya stadgar, då 
dessa behöver en vidare översyn. 
Frågan om ändring av stadgarna 
ingår i denna projektgrupps arbete. 

26 Motion från Tryggve Wallin om 
”#26 Bekräftelse från HSB Malmö 
av mottagande av motioner”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att 
motioner till HSB Malmö också 
formellt ska bekräftas till 
avsändaren när de har mottagits. 
Detta kan dock av praktiska skäl 
inte gälla alla skrivelser, vilket 
motionären skriver i sin motion. 

27 Motion från Tryggve Wallin om 
”#27 Motioner diskuteras med 
motionärerna”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Motioner till HSB Malmö är 
ställda till stämman, inte till 
styrelsen. Därmed är det 
motionärens eget ansvar att i sin 
motion argumentera för att få 
stämman att besluta i enlighet med 
motionen. 

28 Motion från Tryggve Wallin om 
”#28 Medlem ska ha rätt att 
försvara motion”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Styrelsen har utsett en projektgrupp 
som har i uppdrag att ta fram nya 
stadgar, då dessa behöver en vidare 
översyn. Frågan om yttranderätt 
ingår i denna projektgrupps arbete. 

29 Motion från Tryggve Wallin om 
”#29 Mera makt till 
medlemmarna”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att, till nya 
medlemmar, ta fram en 
introduktionsutbildning, som bland 
annat berör HSBs kärnvärderingar, 
HSBs historik samt 
frågeställningar av typen: vad 
innebär det att vi är en 
bostadsrättsförening?, hur kan man 
påverka?, vilket ansvar har jag som 
medlem? m.m. Det är styrelsens 
förhoppning att denna utbildning 
skulle kunna hållas kostnadsfritt 
eller mot en självkostnadsavgift. 
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30 Motion från Tryggve Wallin om 

”#30 Personval ska alltid förrättas 
genom "sluten" omröstning!”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Styrelsen har utsett en projektgrupp 
som har i uppdrag att ta fram nya 
stadgar, då dessa behöver en vidare 
översyn. Frågan om huruvida 
personval alltid ska förrättas 
genom sluten omröstning ingår i 
denna projektgrupps arbete. 

31 Motion från Tryggve Wallin om 
”#31 Förklaring av 
styrelseförsäkring”. 

Anse besvarad (i alla att-satserna). Det är styrelsens avsikt att låta 
organisationen inom HSB Malmö, 
på ett lämpligt sätt, informera de 
som omfattas av denna försäkring. 
Det är sedan upp till varje person 
att delge sina uppdragsgivare 
denna information. 

32 Motion från Tryggve Wallin om 
”#32 Korrekta register över 
förtroendevalda, etc”. 

Anse besvarad (i alla att-satserna). Det är styrelsens avsikt att se till att 
organisationen inom HSB Malmö, 
på ett effektivt och kontinuerligt 
sätt, arbetar med uppdateringar av 
medlemsregistret. Det är också 
viktigt att detta arbete görs i varje 
brf. 

33 Motion från Tryggve Wallin om 
”#33 Återinsätt medlems-
rådgivaren + Skriftliga svar”. 

Avslag. Kostnadsfri medlemsrådgivning är 
till för att ge medlemmarna hjälp i 
deras boendesituation. Önskas en 
ordentlig, juridisk utredning bör 
medlemmen anlita en jurist. 

34 Motion från Tryggve Wallin om 
”#34 HSB Malmö ska inte åsamka 
brf:ar skada, så som idag!”. 

Anse besvarad (i alla att-satserna). Brf:ar är självständiga föreningar 
som ibland anlitar tjänster från 
HSB Malmö. Brf:ar ska följa lagar 
och stadgar. Om detta inte görs så 
är det brf:ens medlemmar och 
revisor som ska agera. Om HSB 
Malmö (i egenskap av medlem i en 
brf) upptäcker ett lagbrott, så ska 
HSB Malmö påtala detta för 
revisorn i brf:en. 

35 Motion från Tryggve Wallin om 
”#35 Försäljning av Turning Torso 
och Turning Torso Gallery!”. 

Avslag. Det är styrelsens uppfattning att 
försäljning av fast egendom ingår i 
styrelsens ansvarsområde. 

36 Motion från Tryggve Wallin om 
”#36 UTBYTE AV VD FÖR HSB 
MALMÖ OCH REVIDERING AV 
LÖNESÄTTNING MED 
FÖRMÅNER”. 

Avslag. Det är styrelsens uppfattning att 
till- och avsättande av vd ingår i 
styrelsens ansvarsområde. 

37 Motion från Tryggve Wallin om 
”#37 Ombud och ersättare till HSB 
Riksförbund - Redovisning, 
uppgifter, stämmodagordning, 
motioner, arvode”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#5 Information om 
förtroendevalda på webben” samt 
Motion från Tryggve Wallin om 
”#6 Kontaktvägar till 
förtroendevalda på webben”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#5 Information om 
förtroendevalda på webben” samt 
Motion från Tryggve Wallin om 
”#6 Kontaktvägar till 
förtroendevalda på webben”. 

38 Motion från Tryggve Wallin om 
”#38 Valberedningens policy 
stående punkt i dagordningen”. 

Styrelsen yrkar på att fullmäktige 
anser motionen besvarad samt att 
fullmäktige ger styrelsen i uppdrag 
att revidera valberedningspolicyn 
varje år, och att fullmäktige 
beslutar att valberedningspolicyn 
ska fastställas av fullmäktige på 
den årliga, ordinarie 
föreningsstämman. 

Styrelsen föreslår att fullmäktige 
ger styrelsen i uppdrag att varje år 
revidera valberedningspolicyn och 
att den reviderade 
valberedningspolicyn fastställs av 
fullmäktige på den årliga, ordinarie 
föreningsstämman. 
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39 Motion från Tryggve Wallin om 

”#39 Ändring av 
valberedningspolicy & stadgar - 
Arbeta under hela året, förbättra 
planering, nomineringsblanketter, 
e-post, etc.”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#38 
Valberedningens policy 
stående punkt i 
dagordningen”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#38 Valberedningens policy 
stående punkt i dagordningen”. 

40 Motion från Tryggve Wallin om 
”#40 Förändring av 
valberedningspolicy - protokoll, 
etc. Alla får nominera, info om 
förslagsställare, arbets-/tidplan, 
protokoll, etc.”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#38 
Valberedningens policy 
stående punkt i 
dagordningen”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#38 Valberedningens policy 
stående punkt i dagordningen”. 

41 Motion från Tryggve Wallin om 
”#41 Redovisning av vem som 
nominerat - Öppet 
valberedningsarbete”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#38 
Valberedningens policy 
stående punkt i 
dagordningen”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#38 Valberedningens policy 
stående punkt i dagordningen”. 

42 Motion från Tryggve Wallin om 
”#42 IT-kompetens i HSB Malmös 
styrelse”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#38 
Valberedningens policy 
stående punkt i 
dagordningen”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#38 Valberedningens policy 
stående punkt i dagordningen”. 

43 Motion från Tryggve Wallin om 
”#43 Information om Arne Axrups 
stipendiefond”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att 
undersöka om information om 
Arne Axrups stipendiefond kan 
läggas ut på HSB Malmös 
hemsida. 

44 Motion från Tryggve Wallin om 
”#44 Lista över motioner och 
motionärer & Krafttag för att få 
fler motioner från fler 
medlemmar”. 

Avslag. Det är styrelsens uppfattning att 
man inte ska premiera enskilda 
motionärer. Det är också styrelsens 
avsikt att kontinuerligt 
vidareutveckla och förstärka det 
demokratiska inflytandet i 
beslutsprocesserna inom HSB 
Malmös och 
bostadsrättsföreningarnas 
verksamheter. 

45 Motion från Tryggve Wallin om 
”#45 Motioner offentliggörs strax 
efter sista inlämningsdatum”. 

Avslag. Motioner till HSB Malmö är 
ställda till stämman, inte till alla 
medlemmarna. Dock är det 
självklart intressant för 
medlemmarna att få reda på vilka 
beslut avseende motioner som 
stämman fattat. Detta sker då i 
samband med att de övriga 
besluten publiceras. 

46 Motion från Tryggve Wallin om 
”#46 Senare inlämning av 
motioner”. 

Avslag. Med tanke på att årsredovisning, 
kallelse och motioner ska 
genomarbetas, tryckas och 
distribueras i tid före stämman, så 
är det styrelsens uppfattning att 
tidpunkten för inlämnande av 
motioner är i senaste laget redan 
idag. 

47 Motion från Tryggve Wallin om 
”#47 Information om vad som 
gäller för motioner & Påverka HSB 
Riksförbund”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att 
rutinmässigt på lämpligt sätt 
informera om möjligheten att 
motionera till stämman. 
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48 Motion från Tryggve Wallin om 

”#48 Motioner ska noga utredas av 
styrelsen”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att 
motioner i dagsläget behandlas 
noggrant och seriöst av styrelsen. 
Det är också styrelsens uppfattning 
att synpunkter från alla medlemmar 
är välkomna. Synpunkter tas emot 
av och hanteras inom 
organisationen. Det ingår i det 
operativa arbetet att ständigt ta 
emot och hantera synpunkter och 
förslag till förbättringar. 

49 Motion från Tryggve Wallin om 
”#49 Ansvars- och 
arbetsfördelning + 
informationspolicy 
Arbetsordning/ansvarsfördelning 
för styrelse och VD offentliggörs”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att 
undersöka möjligheten att 
framöver publicera utdrag ur en del 
viktiga styrdokument, som ingår i 
styrelsens ansvarsområde. 

50 Motion från Tryggve Wallin om 
”#50 Styrelse får ej föreslå 
arvode!”. 

Avslag. Det är styrelsen som kallar till 
stämma och det är styrelsens 
uppfattning att styrelsen inför 
stämman ska lägga de förslag till 
beslut som inte ska hanteras på ett 
specifikt sätt enligt lagar och 
stadgar. 

51 Motion från Tryggve Wallin om 
”#51 Arkiveringsrutiner - Gallring 
- Arkivering av information”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att 
handlingar av betydelse för 
organisationen och dess 
verksamhet ska arkiveras och ge 
möjlighet till framtida forskning. 
Sådan forskning av materialet ska 
genomföras med vedertagna, 
vetenskapliga metoder. Tillgång till 
omfattande historiskt material kan 
ges efter prövning av styrelsen. 

52 Motion från Tryggve Wallin om 
”#52 Beslut som gäller längre än 1 
år i separat dokument”. 

Avslag. Det är styrelsens avsikt att på HSB 
Malmös hemsida publicera de 
beslut som fattats av HSB Malmös 
fullmäktige. 

53 Motion från Tryggve Wallin om 
”#53 Alla yrkanden på stämma förs 
in i protokoll”. 

Avslag. Det är styrelsens uppfattning att det 
är stämmans beslut som är av 
betydelse, inte vilka olika förslag 
eller yrkanden som läggs under 
stämmans gång. 

54 Motion från Tryggve Wallin om 
”#54 Antal ledamöter och 
suppleanter ska uppges i 
stadgarna”. 

Avslag. Det är styrelsens uppfattning att 
stämman beslutar om antalet 
ledamöter för det organ som avses 
om detta inte har uttryckts specifikt 
i lag eller stadgar. 

55 Motion från Tryggve Wallin om 
”#55 Suppleanter ska aldrig väljas 
på längre tid än 1 år”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Mandattider för förtroendevalda 
regleras i lag, stadgar och enligt 
stämmobeslut. 
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56 Motion från Tryggve Wallin om 

”#56 Policies för suppleanter 
(revisorer, valberedning, 
ombud/ersättare)”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att 
undersöka möjligheten att utveckla 
instruktioner för de olika 
förtroendevalda positionerna inom 
HSB Malmö på samma sätt som 
det idag finns valberedningspolicy. 

57 Motion från Tryggve Wallin om 
”#57 UNDERLAG FÖR BESLUT 
OM SUPPLEANT TILL 
STYRELSEN SKA PLOCKAS 
BORT”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att 
stämman beslutar om förekomsten 
av suppleant i samband med beslut 
om föreningens stadgar. Suppleant 
i styrelsen ska, precis som ledamot 
i styrelsen, följa lagar, stadgar, 
arbetsordningen m.fl. 
styrdokument. Styrelsen fördelar 
inom sig det arvode som stämman 
beslutat om. 

58 Motion från Tryggve Wallin om 
”#58 Information om hur länge en 
förtroendevald suttit”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att det 
inför omval av förtroendevald bör 
framgå vilken tidigare erfarenhet 
på positionen den föreslagna 
besitter, på samma sätt som 
erfarenheter utom organisationen 
kan vara lämplig information till 
stämman inför beslut. Detta bör 
hanteras i valberedningspolicyn. 

59 Motion från Tryggve Wallin om 
”#59 Ersättare till 
fullmäktigeledamöter”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att 
kontinuerligt vidareutveckla och 
förstärka det demokratiska 
inflytandet i beslutsprocesserna 
inom HSB Malmös och 
bostadsrättsföreningarnas 
verksamheter. 

60 Motion från Tryggve Wallin om 
”#60 Restriktioner för vem som får 
vara fullmäktigeledamot!”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att det 
är respektive brf som beslutar om 
sin representation till HSB Malmös 
fullmäktige. Dock håller styrelsen 
med motionären i sak om att det är 
lämpligt att brf:arna så långt det är 
möjligt representeras av brf:ens 
egna medlemmar och inte väljer 
HSB Malmös ombud i brf:en att 
representera brf:en i HSB Malmös 
fullmäktige. 

61 Motion från Tryggve Wallin om 
”#61 Innehåll i röstlängd 
specificeras”. 

Avslag. Det är styrelsens uppfattning att 
röstlängden är till för att säkerställa 
stämmans beslutförhet. Det är 
vidare styrelsens uppfattning att det 
är upp till respektive brf att 
efterfråga uppföljning från sina 
utsedda fullmäktigeledamöter om 
vad som har skett på HSB Malmös 
stämmor. 

62 Motion från Tryggve Wallin om 
”#62 Utökning av stadgar - 
öppenhet, justerare, frågerätt”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Styrelsen har utsett en projektgrupp 
som har i uppdrag att ta fram nya 
stadgar, då dessa behöver en vidare 
översyn. Motionärens 
frågeställningar ingår i denna 
projektgrupps arbete. 
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63 Motion från Tryggve Wallin om 

”#63 HSB Riksförbunds kod får 
inte följas!”. 

Avslag. Styrelsen har för avsikt att föreslå 
stämman att konfirmera beslutet att 
tillämpa HSBs kod för 
föreningsstyrning. 

64 Motion från Tryggve Wallin om 
”#64 "Permanent" stadgegrupp 
tillsätts”. 

Avslag. Det är styrelsens uppfattning att en 
projektgrupp ska ha ett tydligt och 
avgränsat uppdrag som är 
tidsbestämt. Stadgegruppen är en 
sådan projektgrupp, utsedd av 
styrelsen för ett specifikt och 
tidsbestämt uppdrag, för att möta ett 
tillfälligt behov. 

65 Motion från Tryggve Wallin om 
”#65 Permanent formulär för 
stadgeförslag”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att 
inkomna synpunkter hanteras inom 
organisationen och att det ständigt 
ingår i det operativa arbetet att ta 
emot och hantera synpunkter samt 
förslag till förbättringar. Styrelsen 
har för avsikt att undersöka 
möjligheten att komma med 
synpunkter via hemsidan. 

66 Motion från Tryggve Wallin om 
”#66 Uppgifter för 
justerare/rösträknare specificeras + 
Arvodering av 
justerare/rösträknare”. 

Avslag (att-satserna 2 samt 
3). 
I övrigt anse besvarad. 

Det är styrelsens avsikt att utveckla 
instruktioner för de olika 
förtroendevalda positionerna inom 
HSB Malmö på samma sätt som det 
idag finns valberedningspolicy. Det 
är vidare styrelsens uppfattning att 
uppdragen som justerare och 
rösträknare är engångsuppdrag, vilka 
sammanfaller med 
fullmäktigeuppdraget som dessa 
förtroendevalda personer har och ska 
därför inte arvoderas. 

67 Motion från Tryggve Wallin om 
”#67 Styrelsen får ej göra muntliga 
avtal!”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Huvudregeln är att ett avtal mellan 
två parter är bindande, oavsett om det 
är skriftligt eller muntligt. Dock är 
det styrelsens uppfattning att när 
HSB Malmö uppdrar åt någon att 
företräda eller vara ombud för HSB 
Malmö, ska detta uppdras skriftligt 
för att den som erhållit uppdraget på 
anmodan ska kunna styrka sin 
behörighet när man företräder HSB 
Malmö. När ett sådant avtal har 
slutits muntligt bör det därför 
ratificeras skriftligt snarast möjligt. 

68 Motion från Tryggve Wallin om 
”#68 Redovisning av 
medlemsundersökningar 1999-
2007”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att undersöka 
om gjorda kundundersökningar med 
jämförelser över tiden kan läggas ut 
på HSB Malmös hemsida. 

69 Motion från Tryggve Wallin om 
”#69 Det ska vara praktiskt möjligt 
att klandra en stämma”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Talan mot föreningen (klander) 
regleras i ”Lag om ekonomisk 
förening”, och det är styrelsens 
uppfattning att HSB Malmö inte ska 
frångå denna hantering. Styrelsen ser 
gärna att förslag till förbättringar 
eller förtydliganden kommer in till 
organisationen när behov för detta 
finns. 
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70 Motion från Tryggve Wallin om 
”#70 Styrelsen personligt 
skadeståndsskyldig pga hantering 
av klander”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att 
information avseende klandret av 
stämman 2007 har skett via vårt 
nyhetsbrev på hemsidan. Det är 
också viktigt att påpeka att det inte är 
styrelsens ledamöter som klandrats. 
Det är föreningen som klandrats, i 
enlighet med ”Lag om ekonomisk 
förening”. Ansvarsfrihet beslutas om 
under annan punkt på dagordningen, 
i vanlig ordning. 

71 Motion från Tryggve Wallin om 
”#71 Nekad ansvarsfrihet pga HSB 
Malmös styrelses lagbrott”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#70 Styrelsen 
personligt 
skadeståndsskyldig pga 
hantering av klander”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#70 Styrelsen personligt 
skadeståndsskyldig pga hantering av 
klander”. 

72 Motion från Tryggve Wallin om 
”#72 Redovisning av rättsliga 
processer och stämmans 
godkännande”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att när 
någon väcker talan mot föreningen i 
domstol är det styrelsens uppgift att 
hantera detta med HSB Malmös och 
dess medlemmars bästa i åtanke. Det 
är vidare styrelsens avsikt att 
resultatet av rättsprocesser mot 
föreningen redovisas på lämpligt sätt 
på hemsidan. Detsamma gäller 
eventuella rättsprocesser som 
föreningen initierar. 

73 Motion från Tryggve Wallin om 
”#73 Redovisning av revisors (brf 
och HSB Malmö) uppdrag”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är inte till HSB Malmö som 
revisorer i brf:ar rapporterar, utan de 
rapporterar till brf:arnas stämmor. En 
revision görs genom att revisorn 
utför vissa granskningsåtgärder enligt 
god revisionssed, i den omfattning 
som krävs för att kunna göra ett 
uttalande i en revisionsberättelse. 
Normalt innebär en revisors uttalande 
inget absolut uttalande om sakers 
förhållanden utan ett uttalande som i 
rimlig grad torde vara korrekt. 
Revisorsnämnden utövar tillsyn över 
godkända och auktoriserade 
revisorer. Någon motsvarande 
tillsynsmöjlighet över 
lekmannarevisorer finns inte. 

74 Motion från Tryggve Wallin om 
”#74 Specifikation av revisorernas 
uppgifter + åtgärdspaket”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

HSB Malmös revisorer rapporterar 
till stämman. Det är styrelsens avsikt 
att utveckla instruktioner för 
lekmannarevisorer inom HSB Malmö 
på samma sätt som det idag finns 
valberedningspolicy. I övrigt regleras 
revisorernas arbete av lagar och 
stadgar samt av tillämpliga 
styrdokument. 
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75 Motion från Tryggve Wallin om 

”#75 Arvoden och ersättningar ej i 
basbelopp”. 

Avslag. Inkomstbasbeloppet följer ett 
inkomstindex, som bestäms av 
löneutvecklingen i Sverige och beräknas 
av Riksförsäkringsverket. 
Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av 
regeringen. Det är styrelsens 
uppfattning att genom att använda 
inkomstbasbeloppet som grund för 
beräkning av fasta arvoden till HSB 
Malmös förtroendevalda har stämman 
ett smidigt verktyg som följer 
utvecklingen av ersättningar i samhället 
i övrigt med behövliga årliga justeringar 
av ett för HSB Malmö oberoende organ. 

76 Motion från Tryggve Wallin om 
”#76 Valberedningen ska redogöra 
för sitt arbete, och 
Arbetsbeskrivning måste tas fram”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#38 
Valberedningens policy 
stående punkt i 
dagordningen”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#38 Valberedningens policy stående 
punkt i dagordningen”. 

77 Motion från Tryggve Wallin om 
”#77 Uppställning av nominerade 
måste göras läsbar & korrekt”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#38 
Valberedningens policy 
stående punkt i 
dagordningen”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#38 Valberedningens policy stående 
punkt i dagordningen”. 

78 Motion från Tryggve Wallin om 
”#78 Valberedningens arbete på 
stämma måste struktureras upp”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#38 
Valberedningens policy 
stående punkt i 
dagordningen”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#38 Valberedningens policy stående 
punkt i dagordningen”. 

79 Motion från Tryggve Wallin om 
”#79 Underlag för val måste 
finnas”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#38 
Valberedningens policy 
stående punkt i 
dagordningen”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#38 Valberedningens policy stående 
punkt i dagordningen”. 

80 Motion från Tryggve Wallin om 
”#80 Stadgar uppdateras med delar 
av HSB:s kod för 
föreningsstyrning ang. 
valberedningen”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#38 
Valberedningens policy 
stående punkt i 
dagordningen”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#38 Valberedningens policy stående 
punkt i dagordningen”. 

81 Motion från Tryggve Wallin om 
”#81 Nyval av valberedning”. 

Anse besvarad (i alla 
att-satserna). 

Val till valberedning förrättas under 
annan punkt på dagordningen, i vanlig 
ordning. 

82 Motion från Tryggve Wallin om 
”#82 Halvering av valberedningens 
arvode - retroaktivt!”. 

Anse besvarad (i alla 
att-satserna). 

Beslut om nivå på arvodet till 
valberedningen sker under annan punkt 
på dagordningen, i vanlig ordning. 

83 Motion från Tryggve Wallin om 
”#83 Fastställande av framtida 
arvode till valberedning”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#82 
Halvering av 
valberedningens arvode 
- retroaktivt!”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#82 Halvering av valberedningens 
arvode - retroaktivt!”. 

84 Motion från Tryggve Wallin om 
”#84 Revidering av arvode till 
HSB Malmös styrelse”. 

Anse besvarad (i båda 
att-satserna). 

Beslut om nivå på arvodet till styrelsen 
sker under annan punkt på 
dagordningen, i vanlig ordning. 

85 Motion från Tryggve Wallin om 
”#85 Fred på jorden”. 

Anse besvarad (i båda 
att-satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att 
styrelsen informerar löpande om 
styrelsens målsättning och uppföljning 
av dessa mål - på stämma, på 
informationsmöten, via direktutskick till 
brf:ar, via hemsidan m.m. 
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86 Motion från Tryggve Wallin om 

”#86 1/3 av HSB Malmös styrelse 
ska bestå av styrelseproffs”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att 
förslag till styrelseledamöter och 
eventuella suppleanter hanteras av 
valberedningen på stämman och 
dessförinnan sker nomineringar i 
enlighet med valberedningspolicy. 

87 Motion från Tryggve Wallin om 
”#87 Motion kopplad till tidigare 
punkt i dagordningen behandlas 
där”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Motioner till HSB Malmö är 
ställda till stämman och stämman 
leds av dess ordförande, som har 
möjlighet att på ett smidigt och 
lämpligt sätt enligt stämmans 
önskemål hantera ordningsfrågor 
av den karaktär som motionären 
åberopar i denna motion. 

88 Motion från Tryggve Wallin om 
”#88 Brf:ens rätt att avpollettera 
HSB-ledamot”. 

Anse besvarad. Det är styrelsens uppfattning att det 
är viktigt att HSB-ledamoten 
passar ihop med de övriga 
ledamöterna i brf:ens styrelse. Om 
personkemin inte stämmer, eller 
om brf:en önskar byta HSB-
ledamot av något annat skäl, så 
tillgodoser vi denna önskan.  

89 Motion från Tryggve Wallin om 
”#89 HSB-tjänsteman får ej vara 
HSB-representant i Brf med annan 
förvaltare”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att utse 
HSB-ledamöter som tjänar brf:ens 
medlemmars intressen på bästa 
sätt, oavsett vilket företag som 
brf:en köper den ekonomiska 
förvaltningen av. Det är brf:ens 
styrelse som beslutar om HSB-
ledamoten är jävig vid beslut. Dock 
är det viktigt att komma ihåg att 
alla styrelseledamöter har ansvar 
för föreningens verksamhet och för 
att kunna bära detta ansvar måste 
alla ledamöter i styrelsen få samma 
information. 

90 Motion från Tryggve Wallin om 
”#90 Definition av HSB-
representantens roll i styrelsen”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att utveckla 
HSB-ledamöternas styrdokument 
samt att förstärka deras kompetens 
på olika sätt för att öka förtjänsten 
med att ha en HSB-ledamot i 
brf:ens styrelse. 

91 Motion från Tryggve Wallin om 
”#91 Information om vad som 
krävs för extrastämma”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Vilka som har möjlighet att begära 
extrastämma finns beskrivet i ”Lag 
om ekonomiska föreningar”. 

92 Motion från Tryggve Wallin om 
”#92 Bättre system för att kunna 
begära en extrastämma 
Kontaktvägar till alla 
kontaktpersoner i alla brf:ar för 
HSB Malmö”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#91 Information 
om vad som krävs för 
extrastämma”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#91 Information om vad som 
krävs för extrastämma”. 

93 Motion från Tryggve Wallin om 
”#93 Minst en extrastämma (till 
hösten)”. 

Avslag. Det är styrelsens avsikt att kalla till 
extrastämma när behov för en 
extrastämma uppstår. Det vore 
onödigt att hålla extrastämma när 
det saknas behov för en sådan. 
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94 Motion från Tryggve Wallin om 

”#94 Fri placering på stämmor - en 
demokratifråga !”. 

Avslag. Det är styrelsens uppfattning att en 
stämma primärt är till för 
fullmäktigeledamöterna. Även om 
en stämma kan vara intressant att 
följa för andra än fullmäktige, så 
vore det principiellt olämpligt att 
styra upp hur stämman ska 
genomföras med andras intressen i 
första hand och låta 
fullmäktigeledamöternas intressen 
komma i andra hand. 

95 Motion från Tryggve Wallin om 
”#95 HSB:s tal på stämman läggs 
ut på webben. Inspelning av 
stämmor - läggs ut med 
ljud/streamad video”. 

Avslag. Att spela in stämman audiovisuellt 
är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid 
protokollskrivning, vilket kan läggas 
in som rutin vid våra stämmor. Det 
är vidare styrelsens uppfattning att 
det är stämmans beslut som är av 
betydelse och dessa har styrelsen för 
avsikt att publicera på hemsidan. Att 
publicera en audiovisuell inspelning 
på hemsidan, och att detta skulle 
tillföra någon kunskap om besluten 
ställer styrelsen sig tveksam till. 

96 Motion från Tryggve Wallin om 
”#96 Senaste 10 årens 
årsredovisningar för HSB Malmö 
läggs ut”. 

Bifall. Det är styrelsens avsikt att publicera 
tidigare årsredovisningar på 
hemsidan. 

97 Motion från Tryggve Wallin om 
”#97 Redovisning av projekt- och 
arbetsgrupper samt utskott”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att 
arbetsgrupper, projektgrupper, 
utskott o.s.v. ska redovisa till det 
organ som utsett dem. Därefter är 
det upp till detta organ att hantera 
och informera om resultatet. 

98 Motion från Tryggve Wallin om 
”#98 Utdrag från HSB Malmös 
styrelseprotokoll”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsen som äger och 
förvaltar styrelseprotokollen och 
därmed beslutar om att göra utdrag 
ur dessa. En medlem är dock alltid 
välkommen att från styrelsen begära 
att få ut ett protokollsutdrag om 
beslut som gäller medlemmen själv. 

99 Motion från Tryggve Wallin om 
”#99 Offentliga styrelseprotokoll 
från HSB Malmö”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är viktigt att komma ihåg att 
styrelsen ibland behandlar ärenden, 
som av olika anledningar behöver 
förvaltas varsamt. Det är dock 
styrelsens avsikt att på HSB Malmös 
hemsida via nyhetsbrev informera 
om styrelsens, såväl avslutade som 
pågående och kommande, aktiviteter 
samt om annat som styrelsen anser 
viktigt att det kommer 
medlemmarna till del. 

100 Motion från Tryggve Wallin om 
”#100 Upplysning om den 
demokratiska medlemskontrollen”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#13 Vad gör 
HSB Malmö för 
demokratin?”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#13 Vad gör HSB Malmö för 
demokratin?”. 

101 Motion från Tryggve Wallin om 
”#101 Hur arbetar HSB Malmö för 
inflytande och insyn?”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#13 Vad gör 
HSB Malmö för 
demokratin?”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#13 Vad gör HSB Malmö för 
demokratin?”. 



Förslag till svar på motioner  2008-03-11 

102 Motion från Tryggve Wallin om 
”#102 Förklaring av HSB Malmös 
mycket märkliga uttalanden”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Styrelsen konstaterar att det är 
ganska sällan man når 100 % 
tillfredsställelse med det man 
försöker uppnå. Även om målen är 
identiska, så väljer olika människor 
olika tillvägagångssätt med olika 
grader av framgång som resultat. 
Det är styrelsens avsikt att noga 
kontrollera och följa upp så att inte 
en medlems intresse överskuggar 
andra medlemmars intressen. Det är 
styrelsens bestämda uppfattning att 
likabehandlingsprincipen ska råda 
oavsett om en enskild medlem anser 
sig ha rätt att ta mer resurser i 
anspråk än andra medlemmar. 

103 Motion från Tryggve Wallin om 
”#103 Öppen, saklig och 
regelbunden information till 
medlemmarna”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att 
HSB Malmös hemsida ska vara ett 
levande informations- och 
kunskapsförmedlande verktyg för 
medlemmarna. 

104 Motion från Tryggve Wallin om 
”#104 Styrelsens och VD:s 
information i HSB Malmös 
årsredovisning”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att publicera 
tidigare årsredovisningar på 
hemsidan. 

105 Motion från Tryggve Wallin om 
”#105 Hur ser HSB Malmös etiska 
riktlinjer ut?”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att framöver 
publicera utdrag ur en del viktiga 
styrdokument, vilka ingår i 
styrelsens ansvarsområde. 
Organisationens etiska riktlinjer 
kommer sannolikt att vara 
representerade i dessa publiceringar. 

106 Motion från Tryggve Wallin om 
”#106 Vad gör HSB Malmö för att 
locka medlemmar till HSB 
Malmös stämmor? Rösträtt och 
röstningsmetoder.”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#13 Vad gör 
HSB Malmö för 
demokratin?”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#13 Vad gör HSB Malmö för 
demokratin?”. 

107 Motion från Tryggve Wallin om 
”#107 Mentometerknappar vid 
röstning.”. 

Anse besvarad. Det är styrelsens avsikt att 
undersöka om ett interaktivt 
röstningssystem av typen 
”mentometer” kan användas vid 
HSB Malmös stämmor i framtiden. 

108 Motion från Tryggve Wallin om 
”#108 Hur engagerar HSB Malmö 
medlemmarna? Åtgärdspaket för 
ökat engagemang”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#13 Vad gör 
HSB Malmö för 
demokratin?”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#13 Vad gör HSB Malmö för 
demokratin?”. 

109 Motion från Tryggve Wallin om 
”#109 Saknade seminarier”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att 
vidareutveckla utbildningssidan 
inom verksamheten, såväl för 
förtroendevalda som för ”vanliga 
medlemmar”. Seminarieformen är 
ett bra sätt att genomföra 
utbildningar på. 

110 Motion från Tryggve Wallin om 
”#110 Mera gratiskurser !”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att 
utbildning ska vara en viktig del av 
medlemskapets innehåll. 
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111 Motion från Tryggve Wallin om 

”#111 Gratis 
medlemskommunikation”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att 
utbildning ska vara en viktig del av 
medlemskapets innehåll. 
Utbildningar samt dess innehåll 
och målgrupp kan behöva 
förändras, och därför är det inte 
lämpligt att stämman fastlägger en 
viss utbildning eftersom det då blir 
ett hinder för att just denna 
utbildning vidareutvecklas. 

112 Motion från Tryggve Wallin om 
”#112 Inga förskottsbetalningar av 
arvoden + Specifikation av 
arvoden & inga periodiseringsfel”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Om fel upptäcks i årsredovisning 
kan man påpeka detta för styrelsen 
alternativt för revisorerna. Man kan 
även fråga om detta på stämman. 
Utbetalningar av ersättningar ska 
följa föreningens praxis samt ha en 
korrelation med det uppdrag som 
den förtroendevalda besitter och 
som denne erhåller ersättning för. I 
övrigt anser styrelsen att 
motionärens önskemål i huvuddrag 
är tillgodosedda. 

113 Motion från Tryggve Wallin om 
”#113 Revisorers fel ska alltid 
redovisas och dokumenteras”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

En revision utförs genom att 
revisorn utför vissa 
granskningsåtgärder enligt god 
revisionssed i den omfattning som 
krävs för att kunna göra ett 
uttalande i en revisionsberättelse. 
Normalt innebär en revisors 
uttalande inget absolut uttalande 
om sakers förhållanden utan ett 
uttalande som i rimlig grad torde 
vara korrekt. Revisorsnämnden 
utövar tillsyn över godkända och 
auktoriserade revisorer. Någon 
motsvarande tillsynsmöjlighet över 
lekmannarevisorer finns inte. 

114 Motion från Tryggve Wallin om 
”#114 Max tre år som 
styrelseordförande”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#63 HSB 
Riksförbunds kod får inte 
följas!”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#63 HSB Riksförbunds kod får 
inte följas!”. 

115 Motion från Tryggve Wallin om 
”#115 Öppna informationsmöten”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att 
den som kallar till ett 
informationsmöte också får avgöra 
vilka deltagare man avser att kalla. 
När det gäller den inställda 
extrastämman 2007, så var en av 
de viktiga orsakerna att styrelsen 
ville tillsätta en projektgrupp, som 
på ett genomgripande sätt skulle 
arbeta med, och ta fram förslag till, 
nya stadgar. 

116 Motion från Tryggve Wallin om 
”#116 Komplett röstlängd för 
årsstämman 2007 offentliggörs”. 

Avslag. Det är styrelsens uppfattning att 
röstlängden är till för att säkerställa 
stämmans beslutförhet. Det är 
vidare styrelsens uppfattning att det 
inte tillför något mervärde för 
medlemmarna att röstlängden 
publiceras på hemsidan. 
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117 Motion från Tryggve Wallin om 

”#117 Gå ur HSB Riksförbund”. 
Avslag. Styrelsen har uppfattningen att 

HSB Malmö av olika skäl, 
framförallt demokratiska, ska vara 
medlem i HSB Riksförbund. 

118 Motion från Tryggve Wallin 
”#118”. 

Avslag. Att besluta att protokollet ska vara 
gällande har ingen praktisk effekt 
eftersom det i lagtexten är 
stämmans beslut (oavsett vad det 
står i protokollet) som är det som 
gäller och som bedöms vid en 
juridisk prövning. Dock ska 
protokollet återspegla stämmans 
beslut så långt det är möjligt. 
Vidare är det styrelsens uppfattning 
att i och med tingsrättens dom 
avseende klandret är denna fråga 
obsolet. 

119 Motion från Tryggve Wallin 
”#119”. 

Avslag. Det är styrelsens uppfattning att i 
och med tingsrättens dom avseende 
klandret är denna fråga obsolet. 

120 Motion från Tryggve Wallin 
”#120”. 

Avslag. Enskild medlem har idag precis 
som tidigare möjlighet att hos HSB 
Malmö ta del av röstlängden. 
Vidare är det styrelsens uppfattning 
att i och med tingsrättens dom 
avseende klandret är denna fråga 
obsolet. 

121 Motion från Tryggve Wallin 
”#121”. 

Anse besvarad. Styrelsen har utsett en projektgrupp 
som har i uppdrag att ta fram nya 
stadgar, då dessa behöver en vidare 
översyn. Frågan om antalet 
rösträknare ingår i denna 
projektgrupps arbete. 

122 Motion från Tryggve Wallin 
”#122”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Styrelsen har utsett en projektgrupp 
som har i uppdrag att ta fram nya 
stadgar, då dessa behöver en vidare 
översyn. Frågan om fastställande 
av dagordning ingår i denna 
projektgrupps arbete. 

123 Motion från Tryggve Wallin 
”#123”. 

Anse besvarad. Bosparare är medlem i HSB 
Malmö. Om medlemsavgifterna 
ändras för de olika 
medlemsgrupperna behöver 
förändringarna av nödvändighet 
preciseras i beslutet, men om 
medlemsavgiften beslutas vara 
oförändrad uppstår inget sådant 
behov. 

124 Motion från Tryggve Wallin 
”#124”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#53 Alla 
yrkanden på stämma förs in i 
protokoll”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#53 Alla yrkanden på stämma 
förs in i protokoll”. 

125 Motion från Tryggve Wallin 
”#125”. 

Anse besvarad. Om fel upptäcks i ett 
stämmoprotokoll kan man 
informera protokollförare, 
stämmoordförande, justeringsmän 
eller styrelsen om felets 
beskaffenhet för att få detta 
korrigerat. 
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126 Motion från Tryggve Wallin 

”#126”. 
Avslag. Det är styrelsens uppfattning att en 

förtroendevald, som har mandattid 
som sträcker sig fram till nästa 
ordinarie stämma, inte behöver 
väljas om under pågående 
mandattid. Dock kan stämman, 
som motionären påpekar, besluta 
att avsätta den förtroendevalda 
under pågående mandattid eller när 
stämman så önskar. 

127 Motion från Tryggve Wallin 
”#127”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#54 Antal 
ledamöter och suppleanter 
ska uppges i stadgarna”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#54 Antal ledamöter och 
suppleanter ska uppges i 
stadgarna”. 

128 Motion från Tryggve Wallin 
”#128”. 

Avslag. Det är styrelsens uppfattning att 
stämman kan förutsätta att 
medmotionärer är vidtalade, eller i 
förväg har gett sitt godkännande att 
låta en av motionärerna tala för de 
övriga motionärerna, så att när en 
av motionärerna förklarar för 
stämman att man drar tillbaka 
motionen kan stämman också utgå 
från att så är fallet. Annars bör 
stämman kunna förvänta sig att 
någon av de övriga motionärerna 
yttrar sig till stämman om att så 
inte är fallet. 

129 Motion från Tryggve Wallin 
”#129”. 

Anse besvarad. Det är styrelsens uppfattning att 
om en fullmäktigeledamot begär 
sluten omröstning så skall detta 
också verkställas. Stämmans 
ordförande har rätt (och skyldighet) 
att vägra stämman att fatta beslut 
som stämman inte har rätt att fatta. 

130 Motion från Tryggve Wallin 
”#130”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#55 Suppleanter 
ska aldrig väljas på längre 
tid än 1 år”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#55 Suppleanter ska aldrig väljas 
på längre tid än 1 år”. 

131 Motion från Tryggve Wallin om 
”#131 Motioner ska 
besvaras/beslutas om en och en, 
etc.”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att 
motioner behandlas noggrant och 
seriöst av styrelsen i dagsläget och 
att medlemmar inte särbehandlas, 
samt styrelsens förhoppning att 
ordningsfrågor hanteras av 
stämmoordföranden på lämpligt 
sätt, vare sig det sker på en brf:s 
stämma eller på en HSB Malmö-
stämma. Det är dock stämman som 
exklusivt beslutar hur motioner ska 
hanteras och beslutas, inbegripet 
om yttranderätt ska ges till 
motionär som inte är 
fullmäktigeledamot. 

132 Motion från Tryggve Wallin om 
”#132 Motioner får inte grupperas 
eller förändras i ordning”. 

Avslag. Motioner till HSB Malmö är 
ställda till stämman, och stämman 
beslutar på vilket sätt samt i vilken 
ordning motioner ska behandlas 
och beslutas. 
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133 Motion från Tryggve Wallin om 

”#133 Information och tips om hur 
man ska skriva en motion”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att 
hanteringen och författandet av 
motioner ska ingå som en viktig del 
i utbildning av enskilda medlemmar. 

134 Motion från Tryggve Wallin om 
”#134 Information om enskild 
medlems motionsrätt & 
valberedning”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att 
rutinmässigt på lämpligt sätt 
informera om möjligheten att 
motionera till stämman. Det är 
styrelsens uppfattning att detta görs 
på lämpligt sätt idag. Det är också 
styrelsens uppfattning att det ges 
information om nomineringar till 
val. 

135 Motion från Tryggve Wallin om 
”#135 Styrelsen ska redovisa om 
motioner ej tagits med till 
stämman”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att 
motioner till HSB Malmö är ställda 
till stämman, och det är således 
styrelsens uppfattning att stämman 
ska ta ställning till alla inkomna 
motioner. 

136 Motion från Tryggve Wallin om 
”#136 HSB Malmö ska inte 
besvara motioner åt brf-styrelser”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Styrelsen i en brf har möjlighet att få 
hjälp av HSB Malmö med olika 
tjänster. Det är styrelsens 
uppfattning att hjälp med motioner 
inte ska undantas från de uppgifter 
som en brf:s styrelse kan få hjälp 
från HSB Malmö med. Styrelsen i 
brf:en avgör på vilket sätt man vill 
föreslå stämman att besluta om 
motionerna 

137 Motion från Tryggve Wallin om 
”#137 Styrelsen får ej anlita någon 
annan att besvara motioner”. 

Avslag. Det är styrelsens uppfattning att 
styrelsen avgör på vilket sätt vi vill 
föreslå stämman att besluta om 
motionerna. Det är vidare styrelsens 
uppfattning att styrelsen avgör 
vilken hjälp som vi anser oss behöva 
för att kunna ge stämman ett förslag 
till beslut. 

138 Motion från Tryggve Wallin om 
”#138 Får ej svara på motion att 
"bevis saknas"”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#137 Styrelsen 
får ej anlita någon annan 
att besvara motioner”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#137 Styrelsen får ej anlita någon 
annan att besvara motioner”. 

139 Motion från Tryggve Wallin om 
”#139 Nya normalstadgar för HSB 
Malmö”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens förhoppning att 
kunskapen som vårt stadgearbete har 
genererat ska kunna vidareförmedlas 
inom HSB-rörelsen samt ha 
påverkan på utveckling av 
normalstadgarna. 

140 Motion från Tryggve Wallin om 
”#140 Svar på frågor om VD:ns 
löneavtal!!”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Styrelsen har uppfattningen att 
frågor om föreningens verksamhet 
besvaras så långt det är möjligt och 
lämpligt. Det är också viktigt att 
denna information kan nå så många 
medlemmar som möjligt. 
Information om sakfrågorna i 
motionen har getts vid tidigare 
tillfällen och kommer också att ges 
vid stämman. Styrelsens uppdrag 
ska samtidigt kunna genomföras och 
förvaltas ansvarsfullt. 
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141 Motion från Tryggve Wallin om 
”#141 Redovisning av uppdrag”. 

Avslag. Vd:s arbetsinstruktion regleras och 
beslutas av styrelsen. I 
organisationens regelverk regleras 
förekomsten av bisysslor hos de 
anställda. Uppdrag som HSB-
ledamot betecknas normalt inte som 
en bisyssla. Tf vd Michael Carlsson 
har idag inget uppdrag som HSB-
ledamot. 

142 Motion från Tryggve Wallin om 
”#142 Avveckla HSB Omsorg?”. 

Avslag. Det är styrelsens uppfattning att 
uppstart och nedläggning av 
verksamhet ingår i styrelsens 
ansvarsområde. 

143 Motion från Tryggve Wallin om 
”#143 HSB Malmö ska vara aktiv i 
frågan om postboxar”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Styrelsen har för avsikt att HSB 
Malmö aktivt ska delta i arbetet för 
att medvetandegöra vad som gäller 
avseende installation av postboxar i 
äldre fastighet. 

144 Motion från Tryggve Wallin om 
”#144 Presentation av alla brf-
valberedare”. 

Avslag. Styrelsen har uppfattningen att det är 
upp till brf:arna om och hur de vill 
informera omvärlden inklusive 
andra brf:ar om sina valberedningar 
och deras arbete. 

145 Motion från Tryggve Wallin om 
”#145 Möten mellan HSB Malmös 
valberedning och brf-valberedare 
m.fl.”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att 
vidareutveckla utbildningssidan 
inom verksamheten, så även för 
valberedningar. Möjligen kan dessa 
utbildningar ske i seminarieform. 

146 Motion från Tryggve Wallin om 
”#146 Info om HSB-ledamöter på 
webben”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att det 
är upp till varje brf att delge sina 
medlemmar information om sina 
förtroendevalda (här ingår HSB-
ledamoten). 

147 Motion från Tryggve Wallin om 
”#147 Uppföljning av 
förtroendevalda”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att den 
som nominerar en person ska också 
kunna presentera denne. Uppföljning 
måste ske av de som väljer den 
förtroendevalda personen, därmed är 
det stämmans uppgift att följa upp 
och utvärdera en förtroendevald 
person. 

148 Motion från Tryggve Wallin om 
”#148 Inval av skrivkunniga 
förtroendevalda”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Styrelsen rekommenderar 
motionären att inte ”kasta sten i 
glashus”. Styrelsen vill också 
uppmana både motionären och andra 
att inte i onödan överdriva upptäckta 
felskrivningar utan istället ställa en 
kontrollfråga när man inte är säker 
på att man har förstått en text eller 
ett svar på rätt sätt. 

149 Motion från Tryggve Wallin om 
”#149 Särskild 
medlemsrepresentant i 
fullmäktige”. 

Avslag. Styrelsen har uppfattningen att 
kostnaden för att förrätta en 
valprocess bland drygt 42 000 inte är 
rimlig eller står i proportion till 
inflytandet de valda personerna kan 
få. Det är vidare styrelsens 
uppfattning att motionären vida 
övervärderar förtjänsten med sådana 
medlemsrepresentanter. 
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150 Motion från Tryggve Wallin om 

”#150 24-timmarsregeln - HSB 
måste svara på frågor”. 

Avslag. Om någon önskar föra en dialog 
med HSB Malmö får denne gärna 
skriva till HSB Malmö. Alla som 
frågar ska förr eller senare få ett svar 
på ett lämpligt sätt. Att 
frågeställaren alltid blir nöjd med 
svaret garanteras dock inte. Det är 
självklart HSB Malmö som avgör på 
vilket sätt och av vilken person 
svaren ska ges. 

151 Motion från Tryggve Wallin om 
”#151 Ingen spärr för utskrift av 
information! + Format”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att 
information som publiceras på 
hemsidan ska publiceras på ett 
lämpligt sätt samt i ett standardiserat 
format. 

152 Motion från Tryggve Wallin om 
”#152 Hur blir man HSB-
ledamot/HSB-representant?”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Styrelsen utser HSB-ledamöterna. 
Den löpande verksamheten, som har 
med HSB-ledamotsuppdragen att 
göra, hanteras dock inte av styrelsen 
utan inom organisationen. 

153 Motion från Tryggve Wallin om 
”#153 Redovisning av förbättringar 
av HSB Malmös webbplats?”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att HSB 
Malmös hemsida ska vara ett 
levande kommunikationsmediumför 
medlemmarna, och att arbetet med 
att vidareutveckla hemsidan ska 
pågå kontinuerligt. Synpunkter och 
idéer tas tacksamt emot. 

154 Motion från Tryggve Wallin om 
”#154 Införande av en fungerande 
sökfunktion på HSB Malmös 
webbplats”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#153 
Redovisning av 
förbättringar av HSB 
Malmös webbplats?"”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#153 Redovisning av förbättringar 
av HSB Malmös webbplats?"”. 

155 Motion från Tryggve Wallin om 
”#155 Stämmans rätt i fråga om 
val av extern revisor”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Revisorerna väljs av stämman, om 
det inte föreskrivs i stadgarna att en 
eller flera revisorer skall utses på 
annat sätt. 

156 Motion från Tryggve Wallin om 
”#156 Rutiner för att avsätta 
ledamot”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Ledamöter i styrelsen kan endast 
avsättas av stämman. Dock kan 
ledamot välja att avgå under 
mandattiden. Då gör styrelsen 
bedömningen om huruvida ett 
fyllnadsval behöver göras eller om 
nästa ordinarie stämma är så pass 
nära förestående så att 
fyllnadsval/nyval kan avvakta till 
dess. Om en ledamot i styrelsen inte 
kan arbeta tillsammans med övriga 
ledamöter, är det upp till styrelsen 
att besluta hur man ska hantera 
situationen. Det är styrelsens 
bestämda uppfattning att det är 
rimligt att man inom styrelsen först 
försöker lösa den uppkomna 
situationen så att styrelsen kan 
fortsätta att fullgöra sitt uppdrag. 
Om styrelsen inte kan finna en 
lösning så är styrelsen tvungen att 
tillkalla en extrastämma och låta 
stämman avgöra frågan. 



Förslag till svar på motioner  2008-03-11 

 
157 Motion från Tryggve Wallin om 

”#157 Komplett förteckning över 
Brf:ar inom HSB Malmö”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att 
undersöka om en lista på alla brf:ar 
som är medlemmar i HSB Malmö 
kan publiceras på ett lämpligt sätt 
på hemsidan. 

158 Motion från Tryggve Wallin om 
”#158 Kurs i kooperationens 
grundtankar”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#29 Mera makt 
till medlemmarna”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#29 Mera makt till 
medlemmarna”. 

159 Motion från Tryggve Wallin om 
”#159 Utökat samarbete mellan 
brf:ar”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Styrelsen har för avsikt att HSB 
Malmö ska verka för ett ökat 
utbyte mellan brf:ar samt att HSB 
Malmö ska ta ett större ansvar för 
att identifiera och förmedla ”goda 
exempel” inom hela HSB-rörelsen 
till alla brf:ar inom HSB Malmö. 

160 Motion från Tryggve Wallin om 
”#160 HSB Malmö ska aktivt 
verka för att alla brf:ar skaffar sig 
en webbplats med forum”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att det 
är upp till varje brf att delge sina 
medlemmar information och 
bestämma på vilket sätt man vill 
göra detta. Styrelsen har dock för 
avsikt att verka för att HSB Malmö 
ska vara behjälplig i detta arbete. 

161 Motion från Tryggve Wallin om 
”#161 Öppen redovisning krav för 
att kunna väljas till HSB Malmös 
styrelse”. 

Se Motion från Tryggve 
Wallin om ”#160 HSB 
Malmö ska aktivt verka för 
att alla brf:ar skaffar sig en 
webbplats med forum"”. 

Se Motion från Tryggve Wallin om 
”#160 HSB Malmö ska aktivt verka 
för att alla brf:ar skaffar sig en 
webbplats med forum"”. 

162 Motion från Tryggve Wallin om 
”#162 Regelverk för 
vattenskador”. 

Avslag. Det är styrelsens uppfattning att 
hantering av vattenskador inom 
brf:ar inte ingår i styrelsens 
ansvarsområde. Dock finns det 
inom organisationen funktioner 
som kan vara brf:ar behjälpliga i 
förebyggande syfte samt när skada 
väl har skett. 

163 Motion från Tryggve Wallin om 
”#163 Ingen särbehandling av 
medlemmar”. 

Anse besvarad. Styrelsen har uppfattningen att alla 
medlemmar ska behandlas lika. 

164 Motion från Tryggve Wallin om 
”#164 HSB har inget 
tolkningsföreträde!”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att 
HSB Malmö inte besitter något 
”tolkningsföreträde” enligt någon 
lag eller något annat regelverk. 

165 Motion från Tryggve Wallin om 
”#165 Medlems pengar kan 
utnyttjas mot denne av styrelse, 
men inte tvärtom”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Bara för att en enskild medlem har 
betalt in medlemsavgift till en 
förening så blir inte föreningens 
kapital de facto medlemmens 
kapital, utan föreningens kapital 
ägs av kollektivet medlemmar, som 
vanligtvis också har utsett en 
styrelse att förvalta föreningens 
kapital. 

166 Motion från Tryggve Wallin om 
”#166 Arkivfunktion för HSB 
Riksförbunds webbinformation”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är styrelsens avsikt att via 
formella såväl som informella 
kontakter med HSB Riksförbund 
verka för att dess hemsida 
vidareutvecklas. 



Förslag till svar på motioner  2008-03-11 

 
167 Motion från Tryggve Wallin om 

”#167 Fullmäktigeledamöter 
bestämmer dagordning vid av 
fullmäktige påkallad 
extrastämma”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Det är styrelsens uppfattning att de 
som begär en extrastämma också 
ska meddela de beslutspunkter som 
de vill att stämman ska besluta om. 
Det är dock styrelsen som hanterar 
och genomför själva kallelsen med 
beslutsförslagen till stämman. 

168 Motion från Tryggve Wallin om 
”#168 Fullmäktigeledamöter ges 
möjlighet att lägga in punkter i 
dagordning”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Fullmäktigeledamöters rätt att 
besluta i föreningens 
angelägenheter utövas vid 
stämman. Där kan 
fullmäktigeledamöterna också 
föreslå, samt besluta om, hur 
stämman ska genomföra stämman. 

169 Motion från Tryggve Wallin om 
”#169 Stadgeändringsförslag §3”. 

Anse besvarad. Styrelsen har utsett en projektgrupp 
som har i uppdrag att ta fram nya 
stadgar, då dessa behöver en vidare 
översyn. Frågan om ändring av § 3 
i stadgarna ingår i denna 
projektgrupps arbete. 

170 Motion från Tryggve Wallin om 
”#170 Stadgeändringsförslag §15”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Styrelsen har utsett en projektgrupp 
som har i uppdrag att ta fram nya 
stadgar, då dessa behöver en vidare 
översyn. Frågan om ändring av § 5 
i stadgarna ingår i denna 
projektgrupps arbete. 

171 Motion från Tryggve Wallin om 
”#171 Stadgeändringsförslag §16”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Styrelsen har utsett en projektgrupp 
som har i uppdrag att ta fram nya 
stadgar, då dessa behöver en vidare 
översyn. Frågan om ändring av § 
16 i stadgarna ingår i denna 
projektgrupps arbete. 

172 Motion från Tryggve Wallin om 
”#172 Stadgeändringsförslag §18”. 

Anse besvarad. Styrelsen har utsett en projektgrupp 
som har i uppdrag att ta fram nya 
stadgar, då dessa behöver en vidare 
översyn. Frågan om ändring av § 
18 i stadgarna ingår i denna 
projektgrupps arbete. 

173 Motion från Tryggve Wallin om 
”#173 Stadgeändringsförslag §20”. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Styrelsen har utsett en projektgrupp 
som har i uppdrag att ta fram nya 
stadgar, då dessa behöver en vidare 
översyn. Frågan om ändring av § 
20 i stadgarna ingår i denna 
projektgrupps arbete. 

174 Motion från Tryggve Wallin om 
”#174 Stadgeändringsförslag §21”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Styrelsen har utsett en projektgrupp 
som har i uppdrag att ta fram nya 
stadgar, då dessa behöver en vidare 
översyn. Frågan om ändring av § 
21 i stadgarna ingår i denna 
projektgrupps arbete. 

175 Motion från Tryggve Wallin om 
”#175 Stadgeändringsförslag §22”. 

Anse besvarad. Styrelsen har utsett en projektgrupp 
som har i uppdrag att ta fram nya 
stadgar, då dessa behöver en vidare 
översyn. Frågan om ändring av § 
22 i stadgarna ingår i denna 
projektgrupps arbete. 



Förslag till svar på motioner  2008-03-11 

 
176 Motion från Tryggve Wallin om 

”#176 Stadgeändringsförslag §24”. 
Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Styrelsen har utsett en projektgrupp 
som har i uppdrag att ta fram nya 
stadgar, då dessa behöver en vidare 
översyn. Frågan om ändring av § 
24 i stadgarna ingår i denna 
projektgrupps arbete. 

177 Motion från Tryggve Wallin om 
”#177 Stadgeändringsförslag §35”. 

Anse besvarad (i båda att-
satserna). 

Styrelsen har utsett en projektgrupp 
som har i uppdrag att ta fram nya 
stadgar, då dessa behöver en vidare 
översyn. Frågan om ändring av § 
35 i stadgarna ingår i denna 
projektgrupps arbete. 

178 Motion från Tryggve Wallin om 
”#178 Styrelsen ska inte 
smutskasta enskilda medlemmar”. 

Avslag. Styrelsen har uppfattningen att vi 
inte har kränkt motionären. 

 
 











Motion till HSB Malmös årsstämma 2008. 
 
 
 
Arvoden förtroendeuppdrag inom HSB Malmös bospargrupp 
2008-01-07 
 
 
 
Förtroendevalda ledamöter i HSB Malmös bospargrupp uppbär inget 
arvode för sina uppdrag. 
eftersom de förtroendevalda likställs med övriga förtroendevalda inom 
HSB Malmö bör dessa ha arvode i motsvarande omfattning. 
 
Bospargruppen har i flera år fått uppfattningen att denna fråga är under 
behandling inom organisationen. Men detta har ännu ej resulterat i något. 
 
Frågan har nu aktualiserats i samband med översynen av stadgarna för 
HSB Malmö. Enighet råder om att arvode även skall utgå för 
bospargruppens förtroendevalda. Dessa förtroendevalda representerar 
idag drygt 6 000 medlemmar. 
 
Ifall frågan skall lösas genom stadgeändring kommer dock inte frågan att 
få ett resultat förrän tidigast i samband med verksamhetsåret 2009. 
 
Därför föreslås att fullmäktige vid sitt sammanträde i april 2008 beslutar 
om att arvode skall utgå även till förtroendevalda inom bospargruppen 
fr.o.m. verksamhetsåret 2007. 
 
Som ovan 
Enligt uppdrag 
Bospargruppen/ bosparrådet 
 
 
Ingrid Holmberg  











 
Motion 080130      
 
 
 
Med anledning av det svar som HSB Malmös styrelse via sitt ombud inlämnat till Malmö 
Tingsrätt med anledning av inlämnat klander enligt nedan: 
  
 
 
På en föreningsstämma har enligt huvudregeln endast medlemmarna, eller om 
man som i förevarande fall tillämpar fullmäktigesystem, endast fullmäktige 
närvarorätt. Därutöver har styrelseledamöter och VD närvarorätt. Stämman 
kan dock genom beslut ge vem som helst närvarorätt, om det inte finns 
begränsning i stadgarna, se Mal1men, Kommentar till lagen om ekonomiska 
föreningar, tredje uppl. sid 244. Någon sådan begränsning föreligger inte 
enligt HSB Malmös stadgar. Beslutet om stämman skall vara offentlig är en 
ordningsfråga som inte behöver tas upp i kallelsen.  
 
  
 
 
 
 
 
Motionärerna yrkar att stämman beslutar om obligatorisk närvarorätt för 
HSB Malmös  medlemmar på årsstämmor. 
 
 
Motionärerna yrkar att stämman beslutar om att motionär har obligatorisk 
rätt att försvara sin motion. 
  
 
 
 
 
 
 
Medlem nr  232462 
 
Medlem nr  243390 
 
Medlem nr  63106 



Motion  080128. 
 
 
Med anledning av nedanstående svar som HSB Malmös styrelse via sitt ombud inlämnat till 
Malmö Tingsrätt med anledning av inlämnat klander enligt följande: 
 
 
1. Punkt O  
 
Punkt O i protokollet är inte en extra punkt till dagordningen utan skall 
betraktas som en ordningsfråga. Av 7 kap 10 § Lagen om ekonomiska 
föreningar (föreningslagen) som är tillämplig på bostadsrättsföreningar, 
följer att stämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som 
styrelsen utsett. I HSB Malmö är det brukligt att föreningens 
styrelseordförande öppnar stämman och håller i de åtgärder som behöver 
vidtas innan den egentliga stämman tar sin början genom valet av stämmans 
ordförande.  
 
På en föreningsstämma har enligt huvudregeln endast medlemmarna, eller om 
man som i förevarande fall tillämpar fullmäktigesystem, endast fullmäktige 
närvarorätt. Därutöver har styrelseledamöter och VD närvarorätt. Stämman 
kan dock genom beslut ge vem som helst närvarorätt, om det inte finns 
begränsning i stadgarna, se Mal1men, Kommentar till lagen om ekonomiska 
föreningar, tredje uppl. sid 244. Någon sådan begränsning föreligger inte 
enligt HSB Malmös stadgar. Beslutet om stämman skall vara offentlig är en 
ordningsfråga som inte behöver tas upp i kallelsen.  
 
Generellt kan det konstateras att det är möjligt för föreningsstämman att 
fatta beslut i vissa frågor även om dessa ej tagits upp i dagordningen 
enligt de regler som återges i förenings lagen.  
  
 
Det är självklart att medlem och fullmäktig som tänker bevista stämman också  i förväg vet 
vilka ärenden som skall behandlas under densamma och inte i efterhand får vetskap om att  
för honom / henne okänt ärende har behandlats och beslutats. 
 
 
 
 
 
 
 
Motionärerna yrkar att stämman beslutar om att giltiga beslut enbart får 
fattas på de punkter som finns i den dagordning som bifogas kallelsen. 
  
 
 
Medlem nr 63106 
 
Medlem nr 232462 
 
Medlem nr 89624 
 
  



Motion angående protokollets betydelse. 
 
 
 
Så här skriver HSB Malmös styrelseombud på uppdrag av styrelsen i sitt svar 
till Malmö Tingsrätt med anledning av inlämnat klander. 
 
 
 
HSB Brf Misteln ./. HSB Malmö ek. för. angående klander av 
föreningsstämmobeslut  
 
Inledningsvis vill jag klarlägga att det i tingsrätten aktuella protokollet 
från den ordinarie föreningsstämman den 26 april 2007 är ett nedtecknande 
av de beslut som fattades på årsstämman. Protokollet är ett så kallat 
beslutsprotokoll, där huvudsakligen yrkanden och beslut återges. Den 
diskussion som fördes på stämman har inte skrivits ner i protokollet.  
För det fall innehållet i protokollet inte skulle överensstämma med de 
beslut som fattades vid årsstämman gäller naturligtvis det beslut som 
fattades vid stämman. Det är med andra ord stämmans beslut som blir föremål 
för tingsrättens prövning.  
 
 
Detta är ju en helt sensationell nyhet inte minst med tanke på att 
protokollet i alla tider har varit en historie-beskrivnig av möten och 
stämmor och utgör en av grundpelarna för revisorernas arbete.  
 
I en skrift som delades ut till deltagarna på konferensen i Köpenhamn 
”Valberedning 2007 HSB Malmö” under rubriken-Vi i styrelsen- står det: 
”Protokollet bör skrivas så att man vid senare möten kan gå tillbaka och 
kontrollera vilka beslut som tagits samt vem som tog på sig att utföra 
arbetet. Dessutom ska protokollen kunna läsas och förstås även av 
styrelseledamöter som inte var med på mötet.” 
Denna tolkning av protokollets betydelse skall naturligtvis gälla. 
 
 
 
Vi yrkar att stämman beslutar att det är protokollet 
som skall gälla.  
  
 
 
 
 
Medlem nr 63106 
 
Medlem nr 232462 
 
Medlem nr 243390 
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Motion till HSB Malmös fullmäktige. 
 
Reflektioner och förslag kring förtroendeuppdrag  
i HSB bostadsrättsförening  
 
Hur är egentligen läget då det gäller aktiviteter att motivera och skapa 
intresse för att medlemmar skall engagera sig och ta på sig 
förtroendeuppdrag i bostadsrättföreningen? 
Detta är viktigt för alla föreningar. Inte minst i nya föreningar eller i 
föreningar där det behöver ske generationsskifte eller då det flyttar in nya 
medlemmar.  
 
Nya bostadsrättshavare vet ofta en del om det egna ansvaret för 
lägenheten som de köper, men har oftast dålig kunskap om att de 
faktiskt även ingår som medlem i en gemenskap med ett betydande 
ansvar. Undrar hur många mäklare som upplyser om detta vid en 
försäljning? 
 
I många föreningar vet vi att det ofta föreligger stora svårigheter att 
förmå medlemmarna att engagera sig. Hur skapar man engagemang i 
denna fråga? Där det fungerar är det angeläget att vi får fram bra och 
goda exempel. 
 
Först på senare år har betydelsen av valberedningens svåra uppgift 
uppmärksammats och det är bra. Nu finns det särskild utbildning för 
valberedare som anordnas genom HSB Malmö. Men räcker detta? 
 
I vissa föreningar har man också under senare år infört särskilt arvode 
för valberedningen Det är bra därför att valberedningens insats måste 
verkligen uppmärksammas och uppskattas.  
 
Länge har man haft åsikten att valberedningen har en lätt uppgift, som 
aktiveras först någon månad före årsstämman. Då man frågar 
medlemmarna ifall de kan tänka sig uppdrag i föreningen, skyller de ofta 
på att de ”har inte tid”. Jag tror däremot att såväl intresset som tiden 
finns, men kunskapen om vad det innebär och insikten om betydelsen 
saknas. Ibland får man en känsla av att det är som att uppmana någon 
att flyga och samtidigt tala om att det ordnar sig med resten bara man 
har lyft.  
Kanske det bör ordnas förberedande utbildning av eventuellt blivande 
förtroendevalda i föreningen? 
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Jag tror också att det är synnerligen angeläget att föreningens styrelse  
biträder valberedningarna i deras arbete. Detta kan gälla information om 
verksamheten, den aktuella situationen, utskick av nomineringsmaterial 
m.m. Det kan också vara viktigt att i samband med information till 
medlemmarna förklara vad det innebär att ta ett gemensamt ansvar och 
att vara förtroendevald, styrelsens och ledamöternas roll, hur ofta man 
har sammanträden och hur lång tid dessa tar m.m. Helt enkelt 
förutsättningarna som gäller då man blir vald som styrelseledamot, 
revisor etc. En förberedande introduktionskurs, före val, känns 
angelägen. 
 
Det måste ligga i såväl styrelsens som valberedningens intresse att 
formulera de argument som kan öka intresset för uppdrag i föreningen. 
Detta kan även vara att redovisa vilka större t.ex. underhållsåtgärder 
som är aktuella inom föreningen den närmaste tiden och därigenom 
eftersträva  bra kompetens till styrelsen. HSB-organisationen bör 
dessutom kunna hjälpa till med information, anordnande av utbildning 
m.m.. 
 
En annan och icke oväsentlig fråga är den ersättning (arvode) som utgår 
för det arbete som förtroendevalda lägger ned. Har vi rätt nivå idag i 
förhållande till att styrelsen ofta förvaltar den gemensamma egendomen, 
som kan uppgå till mångmiljonbelopp. Detta kräver även att denna 
frågan lyftes i förhållande till att föreningen leds med rätt kompetens. 
 
En annan väsentlig faktor är hur arbetet inom föreningen är organiserat. 
Sker det tillräcklig delegering så att uppgifterna känns meningsfulla för 
styrelsemedlemmarna. Hur effektivt bedrivs styrelsearbetet?  
 
Ovan har jag försökt att kommentera läget idag och redovisat några 
reflektioner. Men vem vet om jag har rätt? Självklart finns det antagligen 
fler synpunkter. 
 
Jag tror det skulle vara värdefullt att i en form av undersökning med 
kanske enkät fråga ett urval av ledamöter i valberedningarna om deras 
uppfattning.  
En parallell enkät till ett urval av de icke förtroendevalda medlemmarna 
och kanske redan förtroendevalda medlemmar i föreningarna om hur de 
ser på förtroendeuppdrag, kan också ge bättre kunskap om denna 
väsentliga del av föreningens verksamhet.. 
 
Efter de svar som lämnas tror jag vi på grundval av fakta kan få underlag 
till att utforma lämpliga åtgärder och rekommendationer till 
bostadsrättsföreningarna. Därigenom skapas bättre förutsättningarna att 
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föreningarna skall lyckas i deras arbete att öka intresset för 
förtroendeuppdrag i föreningen, samt därmed öka styrkan i 
föreningsarbetet. Flera blir engagerade!. 
 
 
Jag yrkar att HSB Malmös fullmäktige ger styrelsen i uppdrag: 
 
att genomföra en utredning om intresset av förtroendeuppdrag i 
bostadsrättsförening samt föreslå åtgärder och lämna 
rekommendationer, som kan stärka intresset för och öka medlemmarnas 
engagemang i föreningarna.  
 
att syftet skall vara att motivera och skapa intresse för att medlemmar 
skall engagera sig och ta på sig förtroendeuppdrag i 
bostadsrättföreningen? 
 
att utredning och förslag till åtgärder, aktiviteter och rekommendationer 
skall vara klara senast under hösten 2008.  
 
2008-01-09 
Leif Cruse 
HSB.fullmäktige 
 
 
 
Leif Cruse 
 
 
Spångatan 1 A 
211 44 Malmö  040-6321669 , 0706 647666 
 
goransee@yahoo.se
 
 

mailto:goransee@yahoo.se
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Till HSB Malmö fullmäktige    MOTION 
 
Synpunkter och förslag kring ledningen och deltagardemokratin i HSB Malmö. 
2008-01-31 
 
Hemkommen efter två dagars konferens i Köpenhamn försöker jag bilda mej en uppfattning 
om vad som egentligen hänt inom ledningen för HSB Malmö. Vid konferensen fick jag en 
bättre klarhet i vad som skett. Jag har dock en känsla av att allt inte är klarlagt. Vi har ju bara 
hört ena sidans version i händelseförloppet. Den avgående VD:n  och de fackliga 
representanterna fick vi inte höra. I och för sig bra att vi även fick höra suppleantens version 
av det inträffade.  
 
Med hänsyn till vad som inträffat inom HSB Malmö den senaste tiden, har jag reflekterat lite 
på hur man kan förhindra eller lindra en liknande situation inför framtiden. Det är ju klart att 
våra stadgar och resonemang kring föreningskoden gör att tankarna vandrar. När allt är lugnt 
och allt fungerar inom organisationen behöver man ju i stort sett ingen stadga eller kod.  
Det är först då man inte kommer fram till gemensamma beslut eller har avvikande mening, 
som stadga och kod kan fungera som riktmärken och dokument man kan hänvisa till.. Trots 
detta har vi nu en situation som inverkar mycket dåligt på organisationen och HSB som 
varumärke. Det är många inblandade personer, personal och medlemmar som inte mår bra av 
den uppkomna situationen 
 
Frågan uppstår då ifall vårt förslag till nya stadgar kommer att hjälpa till att undvika liknande  
situationer i framtiden? 
 
HSB Malmö är en stor medlemsägd organisation, där avståndet från den enskilde medlemmen 
och även från bostadsrättsföreningen är stort till HSB Malmös styrelse. Vi kan inte till alla 
delar skydda organisationen genom att stadgar eller föreningskod alltid täcker in all typer av 
situationer. När det uppstår problem inom styrelsen leder det, med den utvecklingen som nu 
skett i styrelsen, till att hela verksamheten tar skada. Många känner sig alltmer maktlösa inför 
den uppkomna situationen och det som händer koncentreras till en mindre grupp mer eller 
mindre förtvivlade styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmar avgår och vad som händer 
presenteras via delvis felaktiga uppgifter i massmedia. Olika synpunkter om 
händelseutvecklingen redovisas. Rykten florerar. 
 
Detta är definitivt inte bra för organisationen eller dess varumärke. Vi måste även tänka på att 
de medlemmar, som vi väljer till uppdrag i styrelsen, i dylika situationer mår mycket dåligt av 
vad som händer. Vissa ser ingen lösning och kanske väljer, i sin iver för att skydda sig själva 
,och  förbättra situationen, att kontakta massmedia eller att avgå. 
 
Vi ingår i en skara av människor som brinner för organisationens värden, men vi måste inse 
att vi alla är människor som ibland inte alltid har samma uppfattning vad som är den bästa 
vägen att skapa dessa värden. 
I verkligheten handlar det om en struktur där makten i organisationen formellt utgår från en 
församling med 400 fullmäktigeledamöter, som tillsätter en grupp på 7 personer som styrelse.  
 
Ifall styrelsen, vid något tillfälle ej kan komma överens i en eller flera viktiga frågor uppstår 
en situation som är mycket svår och som nu i det aktuella fallet leder till att allt ställes på sin 
spets och där de inblandade mycket lätt, i sin iver att skydda sig själv eller för organisationens 
bästa,  kan vidta åtgärder som i själva verket skadar hela organisationen. 
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I vår besvikelse är det lätt att vi, som valt dessa företrädare, har mycket lätt att fördöma och 
ifrågasätter deras kompetens och annat som orsakat den uppkomna situationen. Genast ropar 
vi på extra fullmäktigemöten m.m.   
 
Helt klart kan det i vissa fall bli så att styrelsemedlemmarna har olika mening och synpunkter 
på hur en fråga skall lösas, hur styrelsen arbetar eller hur relationer och kemin i styrelsen och 
organisationen fungerar. Detta löses i de flesta fall internt inom styrelsen. 
 
Alternativet med extra fullmäktigemöte kan naturligtvis tillgripas, men nu i enlighet med vårt 
stadgeförslag måste frågan lösas inte bara av de 400 fullmäktigeledamöterna utan även inför 
den nya öppenheten då alla medlemmar har närvarorätt vid stämman. Frågan är ifall detta 
förfaringssätt alltid är det bästa för organisationen och dess varumärke?  Kan vi begära att alla 
dessa 400 ledamöter skall kunna sätta sig in i de aktuella frågorna och problemen?  
 
Ingen styrelseledamot eller styrelse är fullkomlig. Organisationen och dess medlemmar bör 
medverka till att i spelreglerna lämna sina företrädare ett ökat stöd. Det måste finnas ett 
ömsesidigt förtroende och omhändertagande. De valda företrädarna skall ha förtroende för de 
som valt dem likaväl som tvärtom.  
 
På något sätt känns det som att det skulle vara bra att i vissa situationer kunna tillkalla en 
mindre församling, ett rådgivande organ, som kan användas som ett ”bollplank” för 
styrelsens sökande efter lämpligt handlingsalternativ. Detta skulle kunna undvika att det 
uppstår förutsättningar för ett öppet sår i ledningen eller organisationen, som i sämsta fall, 
medlemmarna får kännedom om genom massmedia.  
En negativ redovisning i media slår alltid hårt mot hela medlemsorganisationen och 
varumärket. 
 
Jag föreslår att fullmäktigeförsamlingen utser ett råd ,med cirka 20-40 personer som väljes 
bland fullmäktigeledamöterna, eventuellt förstärkt med expertis. Detta råd kan tillkallas i de 
fall då styrelsen vill ha råd eller fördjupad diskussion om vilket handlingsalternativ man bör 
välja eller kan vara ett sätt då man vill lyssna till medlemmarna för att komma fram till en 
gemensam lösning till gagn för hela organisationen.. 
 
Detta råd tar inte över styrelsens ansvar, utan fungerar som ett forum för diskussion och 
vägledning för styrelsen. 
Inom organisationen och kanske i stadgarna kan man klargöra vilka frågor som kan hänföras 
till rådet. Detta kan t.ex. gälla frågor som gäller relationer mellan styrelsemedlemmar eller 
relationer mellan styrelse och den verkställande ledningen, VD, anställningsvillkor för 
ledningspersonal, tolkning av mål- och policyfrågor, inriktning av verksamheten m.m. 
 
Detta råd övertar inte i något läge fullmäktiges roll som högst beslutande organ och fråntar 
inte styrelsens ansvar och skyldighet att rapportera till fullmäktige. 
 
Det är en förhoppning att rådet inte behöver kallas in , men i en alltmer komplicerad tillvaro 
kan det kännas tryggt för såväl styrelsen som medlemmarna att möjligheten finns. 
 
I stadgarna bör klarläggas när och vid vilka tillfällen ett sådant råd bör träda in. Det kan t.ex. 
gälla då minst två av de föreningsvalda styrelsemedlemmarna påkallar det. Även en majoritet 
av rådets ledamöter bör kunna ta initiativ till ett möte med styrelsen.  
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Rådet kan även ha rådgivande funktioner till valberedningen samt vara ett diskussionsorgan 
till revisorerna eller andra organ som fullmäktige tillsätter. 
 
Rådet skall ses som rådgivande till de organ som tillsätts genom beslut i fullmäktige. Därmed 
skall rådet inte vara ett berednings- eller utredningsorgan i samband med motioner som ställs 
till fullmäktige. 
 
Rådet fritar inte de utsedda organen från dess ansvar. 
 
Vid Köpenhamnskonferensen talade vi om ett större inslag av deltagardemokrati, en möjlighet 
till lyhördhet och ett ömsesidigt engagemang i organisationen. Detta måste vi även 
åstadkomma genom handling och inte bara genom ord. 
 
HSB Malmös fullmäktige föreslås besluta  
 
Att uppdra åt styrelsen att inrätta ett rådgivande organ med 20-40 ledamöter, eventuellt 
förstärkt med externa experter, för styrelsen, samt  att utforma rutiner m.m. för verksamheten. 
 
Att  detaljfrågor för rådet skall behandlas vid ett extra fullmäktigesammanträde före 
sommaren 2008.  
 
Att uppdra åt valberedningen att föreslå kandidater till detta råd 
 
 
Som ovan  
Leif Cruse   



MOTION TILL HSB MALMÖ EK ÅRSTÄMMA 2008 
 
 
 
Motionär: 
Miljögruppen ,Lasse Bengtsson, Eva Carmlid, Hans-Olof 
Holmqvist,Agneta Söderbom och Rolf Brandt 
 
 
 
Vi föreslår att stämman beslutar : 
 
Att det bör ingå någon som är miljöansvarig i samtliga 
bostadsrättsföreningar som tillhör HSB Malmö. 
 
 
Motivering och bakgrund 
 
 
HSB har alltid varit föregångare när det gäller viktiga frågor för 
framtiden. Nu gäller der MILJÖ OCH KLIMAT för kommande 
generationer. 
 
 



Motion ”advokatuppdrag.”    
   
 
 
 
Med anledning av det möte som avhölls på Turning Torso den 15 augusti 2007 med HSB 
Malmös styrelse och representanter för brf Misteln så ställdes en fråga till styrelsen om vilket 
uppdrag advokat Fredrik Bogren erhållit som ombud för HSB Malmö. Det gäller alltså den 
advokat som skrev ”Ytterligare skriftväxling eller agerande från er sida med avseende på ställda 
frågor kommer endast att bemötas rättsligen och av undertecknad" 
Svaret från styrelsen var att något skriftligt uppdrag inte givits. Detta är naturligtvis inte 
acceptabelt inte minst i betraktande av det svar som advokaten lämnat om vilket uppdrag han 
fått av HSB Malmö (nedan ) 
”Mitt uppdrag från HSB har inte varit att svara Misteln i sak. Inte heller har det ingått i mitt 
uppdrag att vara Misteln behjälplig att förklara de svar som Misteln erhållit från HSB.” 
Och det svar som styrelsen angett som anledning till att man anlitat en advokat nämligen: 
– Vi har inte haft förmåga att avsluta den här diskussionen på ett sätt som Misteln har varit 
nöjd med. För att försöka få ett slut har vi bett Fredrik ta över dialogen, säger Alf 
Gustavsson.  
 
 
Eftersom styrelsen inte enligt egen utsago har lämnat något skriftligt uppdrag till ombudet så 
vet man ju inte vad hans uppdrag egentligen innebar, och detta måste i alla de fall där man 
anlitar en advokat eller jurist vara en självklarhet inte, minst för att man skall kunna följa 
resultatet av uppdraget.  
  
 
 
 
 
 
Motionärerna yrkar på att stämman beslutar att skriftligt uppdrag alltid 
skall gälla vid anlitande av advokat eller jurist som ombud för HSB Malmö. 
 
 
 
Fredrik Löfvall    
Brf Misteln 
 
Bo Linde 
Brf Misteln 
 
Medlem nr - 232462 
 
Medlem nr - 243390 
 
Medlem nr - 89624 
 
 
 



Motion ”uteslutning.” 
  
 
 
 
Med tanke på det av ordföranden i HSB Malmö framförda hotet om uteslutning av brf Misteln 
ur HSB Malmö och där anledningen enligt ett uttalande på Folkets Hus i Malmö den 24 maj 
2007 till Mistelns medlemmar skulle vara ” Samtalen skadar HSB Malmös intressen i det 
avseendet att dom upptar orättmätigt mycket tid och engagemang vad avser styrelse och 
ledning ” samt ett vid samma tillfälle framfört uttalande att ”processen” skadar HSB Malmös 
intressen då brf Misteln ”arbetar aktivt” för att intressera media. Det sistnämnda har sedan 
tagits tillbaka då det visat sig inte vara med sanningen överensstämmande. 
Uteslutningen innebär att man som medlem inte får tillgång till gemensamma aktiviteter, 
affärsöverenskommelser, upphandlingar och avtal av olika slag vilket kan föra med sig att den 
enskilde medlemmen i vår förening kan gå miste om dessa fördelar som ett medlemskap 
innebär. Då det ju borde vara ett mervärde att som bostadsrättsförening vara medlem i HSB 
Malmö innebar ju detta uttalade hot förutom det obehag och den oro som drabbat våra 
medlemmar också att vi kunnat åsamkats en betydande skada i föreningen . Vi anser att 
uteslutning av bostadsrättsförening endast får ske i överensstämmelse med stadgarna (se 
nedan ) och inte grundas på ovan nämnda uttalanden eller liknande.  
 
Uteslutning 
§ 33 
Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt 
företar handling som skadar föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen. Styrelsen beslutar om 
uteslutning. 
  
 
 
 
  
 
Vi yrkar på att stämman beslutar att uteslutning av en bostadsrättsförening 
endast får ske enligt HSB Malmös stadgar. 
 
 
 
Bo Linde 
Brf Misteln 
 
Fredrik Löfvall 
Brf Misteln 
  
 
Medlem nr 232462 
 
Medlem nr 6494 
 
Medlem nr 243390 
 
  













Förslag till svar på motioner  2008-03-11 

 Motion Förslag till beslut Motivering 
179 Motion 1 från 

Almen/Dadeln/Tapperheten 2. 
Bifall. Att spela in stämman audiovisuellt 

är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid 
protokollskrivning och kan läggas 
in som rutin vid våra stämmor. Det 
är dock ingen garanti för att en 
stämma går korrekt till. 

180 Motion 2 från 
Almen/Dadeln/Tapperheten 2. 

Anse besvarad. Styrelsen ansvarar för att ta fram 
instruktioner för justeringspersoner 
och rösträknare samt för övriga 
förtroendeuppdrag, som enligt 
stadgarna ska väljas på stämman. 
Det ska också vara en del i den 
grundutbildning av förtroendevalda 
som erbjuds våra brf:ar. 

181 Motion 3 från 
Almen/Dadeln/Tapperheten 2. 

Avslag. Att besluta att protokollet ska vara 
gällande har ingen praktisk 
betydelse, eftersom det i lagtexten 
är stämmans beslut (oavsett vad 
det står i protokollet) som är det 
som gäller och som bedöms vid en 
juridisk prövning. Dock ska 
protokollet återspegla stämmans 
beslut så långt det är möjligt. 

182 Motion från 
Bospargruppen/Bosparrådet. 

Anse besvarad. Med arvodering följer också ett 
redovisningsansvar samt att den 
verksamhet som man bedriver ska 
kunna revideras och utkrävas ett 
ansvar för, i enlighet med stadgar 
om hur verksamheten ska bedrivas. 
Styrelsen kommer att utreda 
möjligheten att upprätta stadgar för 
bospargruppen alternativt att 
bospargruppen, samt dess organ, 
dess funktion och dess verksamhet, 
preciseras i HSB Malmös stadgar. 
Då kommer samtidigt eventuell 
arvodering att utredas. 

183 Motion från Hagalund. Se Motion 1 från 
Almen/Dadeln/Tapperheten 
2. 

Se Motion 1 från 
Almen/Dadeln/Tapperheten 2. 

184 Motion från Egon Strand. Avslag. Motionen avser en hantering som 
HSB brf Kroksbäck i Malmö 
ansvarar för, och därför bör 
motionären istället motionera till 
denna brf:s stämma alternativt 
tillskriva dess styrelse för att få 
besked om när hanteringen 
förväntas bli färdig. 

185 Motion från Ernst Lorentsen. Avslag. Motionen avser en hantering som 
HSB brf Huggaren i Malmö 
ansvarar för och därför bör 
motionären istället motionera till 
denna brf:s stämma. 
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186 Motion från Lars Pettersson m.fl., 

daterad 080130. 
Bifall till 1:a att-satsen. 
Anse 2:a att-satsen besvarad. 

Styrelsen anser att medlemmar i 
HSB Malmö bör ha närvarorätt (i 
mån av plats) på stämma oavsett 
om stämman beslutas vara öppen 
för alla. 
 
Frågan om motionärens närvaro- 
och yttranderätt hanteras i förslaget 
till nya stadgar. 

187 Motion från Lars Pettersson m.fl., 
daterad 080128. 

Avslag. Endast beslut i sakfrågor som tagits 
upp som ärenden i dagordningen, 
eller som uppstår som följd av att 
ett beslut fattats på stämman, får 
beslutas på stämman. 
Ordningsfrågor måste dock av 
nödvändighet få väckas under 
stämmans gång. Det är inte möjligt 
att föranmäla ordningsfrågor i en 
dagordning. En ordningsfråga får 
normalt väckas när som helst på 
mötet, oavsett hur dagordningen 
ser ut, och ska då behandlas direkt. 

188 Motion från Lars Pettersson m.fl., 
om protokollets betydelse. 

Se Motion 3 från 
Almen/Dadeln/Tapperheten 
2. 

Se Motion 3 från 
Almen/Dadeln/Tapperheten 2. 

189 Motion från Leif Cruse om 
förtroendeuppdrag i brf. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Styrelsen kommer att utreda 
möjligheten att på olika sätt öka 
intresset för förtroendeuppdrag 
inom våra brf:ar. Styrelsen 
kommer då bland annat att försöka 
ta fram en handlingsplan med 
förslag på attraktiva och givande 
idéer och aktiviteter, som syftar till 
att förmå nya personer att engagera 
sig på flera sätt. Alla 
förtroendevalda har sedan det 
praktiska ansvaret att hitta 
medlemmarnas engagemang. 

190 Motion från Leif Cruse om 
ledningen och deltagardemokrati i 
HSB Malmö. 

Anse besvarad (i alla att-
satserna). 

Styrelsen kommer att utreda 
behovet och den praktiska 
tillämpningen av att ha ett 
förtroenderåd, hur dess funktion 
ska vara uppbyggd, hur dess 
verksamhet ska bedrivas samt hur 
man i HSB Malmös stadgar ska 
förhålla sig till detta. Styrelsen 
anser att ett eventuellt 
förtroenderåd inte får överta 
styrelsens, fullmäktiges, eller något 
annat organs roll Därför bör 
funktionaliteten och behovet 
utredas ordentligt innan man 
beslutar att inrätta det. Det får inte 
heller medföra att fullmäktige delas 
in i ett A-lag och ett B-lag. 
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191 Motion från Lasse Bengtsson m.fl. 

(delar av Miljöprojektgruppen). 
Avslag. Styrelsen anser att alla brf:ar bör 

ha ett tydligt miljötänkande i sin 
verksamhet. Dock avser motionen 
en hantering som varje brf är 
autonomt ansvarig för. Styrelsen 
har för avsikt att på flera sätt 
försöka öka miljötänkandet i våra 
brf:ar. 

192 Motion från Misteln om 
advokatuppdrag. 

Anse besvarad. Huvudregeln är att ett avtal mellan 
två parter är bindande, oavsett om 
det är skriftligt eller muntligt. 
Dock är det styrelsens uppfattning 
att när HSB Malmö uppdrar åt 
någon att företräda, eller vara 
ombud för, HSB Malmö ska detta 
uppdras skriftligt för att den som 
erhållit uppdraget på anmodan ska 
kunna styrka sin behörighet när 
man företräder HSB Malmö. När 
ett sådant avtal har slutits muntligt 
bör det därför ratificeras skriftligt 
snarast möjligt. 

193 Motion från Misteln om 
uteslutning. 

Anse besvarad. Styrelsen har för avsikt att följa § 
33 i stadgarna. Om och när det 
skulle bli aktuellt med en eventuell 
uteslutning av en brf kommer 
styrelsen således först att göra en 
bedömning gentemot § 33 i 
stadgarna, därefter fatta sitt beslut. 
Det är vidare styrelsens 
förhoppning att aldrig behöva göra 
denna bedömning. 

194 Motion från Stig Heiner Avslag. Styrelsen utgår från att motionen 
avser en hantering som en brf 
ansvarar för, och därför bör 
motionären istället motionera till 
denna brf:s stämma, alternativt 
tillskriva denna brf:s styrelse, för 
att eventuellt få hjälp med de 
störningar i boendet som 
motionären upplever. 
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195 Motion från Åke Persson, avseende 

dotterbolag, om styrelseidentitet 
samt årsredovisning.  

Anse 1:a att-satsen besvarad. 
Bifall till 2:a att-satsen. 

Det är styrelsens avsikt att i 
framtida årsredovisningar redogöra  
för de hel- eller delägda bolagens 
styrelseledamöter. Det är vidare 
styrelsen i HSB Malmö som har 
det övergripande ansvaret för, och 
fattar erforderliga beslut inom, 
koncernens dotterbolag, även om 
styrelsen formellt i de mindre 
dotterbolagen skulle bestå av 
anställda tjänstemän. 
Farfarsprincipen tillämpas på så 
sätt att förankring av styrelsebeslut 
i dessa bolag sker inom 
ägarstrukturen. HSB Malmö är en 
koncern och redovisar därmed 
dotterbolaget HSB 
Sundsfastigheter AB under 
begreppet ”Koncern” i 
årsredovisningen. Styrelsen 
medger dock att det kan finnas skäl 
till att i årsredovisningen 
särredovisa de av koncernens hel- 
eller delägda bolag, som har en 
omfattande verksamhet eller en 
verksamhet med ett speciellt, 
intressant fokus. Dock är det 
styrelsens uppfattning att 
årsredovisningen samtidigt ska 
vara lättläst och överskådlig. Som 
motionären nämner är i dagsläget 
det mest betydande exemplet på 
sådant bolag HSB Sundsfastigheter 
AB, men kan vid annan tidpunkt 
även avse andra bolag.  

196 Motion från Åke Persson om 
inrättande av förtroenderåd. 

Se Motion från Leif Cruse 
om ledningen och 
deltagardemokrati i HSB 
Malmö. 

Se Motion från Leif Cruse om 
ledningen och deltagardemokrati i 
HSB Malmö. 
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