
Arbetet med medlemskapet i HSB Malmö  
 
Bakgrund 
HSB Malmö är en medlemsägd, kooperativ organisation, vilket innebär att varje medlem  
äger en andel. Medlemmarna utgör fundament i organisationen och består av såväl enskilda 
medlemmar som bostadsrättsföreningar och bosparande medlemmar. Trygghet är ett 
grundläggande behov för alla grupper, och det ger engagemang i organisationen.  

 
Inledning 
Frågan om medlemskapets innehåll och finansiering är ständigt aktuell, såväl på riksplanet 
som på regional nivå.  
 
För att möta HSB i framtiden behöver medlemskapets inriktning och omfattning få en 
översyn. Medlemskapet måste bli föremål för diskussion och inte enbart vara fokuserat på 
finansiering genom storleken på avgiften. Medlemskapet omfattar såväl enskilda medlemmar 
som bostadsrättsföreningar, och ett arbete kring innehåll måste avse båda grupperna. 
 
Syfte och inriktning 
Syftet med ett arbete kring medlemskapet är att få en parlamentarisk förankring kring 
inriktning och omfattning. Arbetet ska särskilt beakta att ge medlemmarna ekonomiska 
fördelar och annan nytta, att stärka medlemmarnas ställning samt att föra ut vår 
grundläggande idé och våra värderingar.  
 

Arbetsform 
För att erhålla en god förankring kan arbetet med översyn av medlemskapets innehåll och 
finansiering bör arbetet bedrivas av ett utskott som tillsätts av HSB Malmös fullmäktige. 
Arbetet skall bedrivas med beaktande av HSB Malmös medlemsundersökning 2007, HSB 
Riksförbund – ETHOS i medlemskapet, en ny fördjupad medlemsundersökning riktad till 
enskild medlem och en ny fördjupad medlemsundersökning riktad till bostadsrättsföreningen 
som medlem. Men också genom att titta på andra medlemsorganisationer, såväl nationellt som 
internationellt (andra HSB föreningar, andra kooperativa organisationer i Sverige samt 
internationellt), ska arbetet utvecklas. 
 

Förslag till beslut 
 

a/ att stämman beslutar att inrätta ett medlemsutskott som har att återrapportera resultatet av 
sitt arbete till nästkommande stämma. Utskottets uppdrag ska vara att skyndsamt arbeta med 
medlemskapets inriktning och omfattning och i detta arbete även göra översyn av 
medlemsavgifternas storlek för respektive medlemsgrupp, i överensstämmelse med 
ovanstående. 

b/ att stämman beslutar att utskottet ska bestå av åtta ledamöter från stämmans 
fullmäktigeledamöter, därtill två ledamöter från HSB Malmös styrelse samt två tjänstemän. 

c/ att stämman delegerar till HSB Malmös styrelse att tillsätta utskottets ledamöter enligt b/. 
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