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                                                                          BILAGA 1 

Den del av styrelsens svar som jag, med lite god vilja och inkl. de direkta felaktigheterna, kan se på 
något sätt bemöter klandret i sak består av 362 ord (mindre än 30% av svaret) och kommenteras nedan. 
                                                             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Handläggningen inför årsstämman i april 2010 
 
C. Juristen och styrelsen kunde konstatera att motionerna med nr 1-75 var desamma som hade avslagits 
vid tidigare årsstämmor. 
1. På vilket sätt menar styrelse/ombud att detta har med bestridandet av klandret att göra? 
2. Det  finns inget belägg för att jurist, eller för den delen någon annan, konstaterat att motion 1-75 var 
”desamma som hade avslagits vid tidigare årsstämmor”. 
3. Om det skulle vara sant att jurist och styrelse konstaterat att motion 1-75 var ”desamma som hade 
avslagits vid tidigare årsstämmor” så uppstår osökt ett antal frågor. Om det var något som styrelsen fann 
relevant för behandlingen av motionerna på stämman att motioner återkommer; 
a. Varför kontaktade styrelsen inte motionär om detta innan stämman? 
b. Varför nämnde styrelse/jurist inget om sin åsikt om detta i svaren på motionerna (eller annat ställe)? 
c. Här kan man se ett av många exempel på att styrelseledamöternas personliga intressen går före 
föreningens intressen. Var det inte i styrelsens intresse att låta motionär kunna argumentera eller ge 
motionär möjlighet att rätta in sig efter styrelsens vilja/önskemål, för stämmans/föreningens bästa? 
d. På vilket sätt har det betydelse för bestridandet av klandret att motioner återkommer, även om det 
skulle varit så att motionerna avslagits (vilket absolut inte är sant)? 
4. Det är bevisligen ett osant påstående att motionerna #1-75 var samma som avslagits vid tidigare 
årsstämmor. Majoriteten av mina motioner har aldrig behandlats tidigare av stämman.  
5. Inte en enda av mina motioner till årsstämman 2010 såg ut som någon annan tidigare skriven motion.  
6. Vid föregående årsstämma (2009) behandlades ingen av mina motioner av stämman, och inte minst 
av denna anledning var det särskilt viktigt att styrelse/mötesordförande inte körde över mina motioner 
och bröt mot lagen återigen på årsstämman 2010. 
 
D. Motion nr 76 var ny och hade inte varit föremål för stämmobehandling tidigare. 
1. Korrekt, motion 76 hade inte behandlats tidigare av stämman, precis som majoriteten av mina övriga 
motioner, 1-75. 
 
E. Medlemmarna fick ett exemplar av samtliga motioner med styrelsens svar och förslag till beslut före 
årsstämman. Det material medlemmarna fick del av i god tid före stämman rörande motionerna är det 
som framgår av bilaga 1. 
1. På vilket sätt menar styrelse/ombud att detta har med bestridandet av klandret att göra? 
2. Menar styrelsen att i och med att medlemmarna fick ta del av mina ofullständiga motioner och 
styrelsens mer omfattande svar kortast möjliga tid innan stämman så står det fritt för styrelsen att avvisa 
motioner och att inte låta stämman behandla motionerna överhuvudtaget, och frånta medlemmarna 
deras lagstadgade yttranderätt, frågerätt och förslagsrätt? Se även punkt S. 
3. Styrelsen bröt mot lagen i detta avseende på årsstämman 2009, och inte minst av denna anledning 
var det särskilt viktigt att styrelse/mötesordförande inte körde över mina motioner och bröt mot lagen 
ännu en gång på årsstämman 2010. 
                                                                                     - - - - - - - - - - - - - - - - 
F. Att sortera ut det som är eller möjligen kan uppfattas som förslag till beslut från det som inte 
kan uppfattas på det sättet hade dock i sig krävt ett mycket omfattande arbete. 
1. Någon utsortering behövdes ej då samtliga av mina motioner bevisligen innehöll förslag till beslut. 
2. Kan styrelse/ombud ge ett enda exempel av mina motioner som inte innehåller förslag till beslut? 
 
G. Risken hade också varit uppenbar att Motionären haft annan uppfattning om hur respektive 
motion borde tolkas och behandlas. 
1. På vilket sätt har dessa påhopp från styrelse/ombud med bestridandet av klandret att göra? 
2. Det är spekulationer/personligt tyckande. 
3. Det är regelverket som styr och enligt regelverket ska motioner behandlas oavsett en presumtiv risk 
för att någon medlem kan ha en synpunkt med stöd av lagen. 
 
H. Av det skälet valde styrelsen att framlägga samtliga ”motioner” för stämmans 
ställningstagande. 
1. Styrelsen säger här att styrelsen (ej MO) valde att klumpa ihop alla mina motioner av följande 2 skäl; 
a. Styrelsen skulle annars behövt göra någon obegriplig ”utsortering” av vilka av mina motioner som 
styrelsen personligen ansåg vara motioner (F). 
b. Det skulle annars finnas risk för att jag skulle ha en annan uppfattning än styrelsen avseende någon 
obegriplig ”tolkning” och ”behandling” av respektive motion (G). 
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Enligt vilket regelverk motiverar detta extremt märkliga och helt unika synsätt av styrelsen att; 
- klumpa ihop och avvisa/ej behandla specifikt mina motioner  
- förvägra medlem möjlighet att försvara, förklara, utveckla, tala för/sälja in och fråga på sina motioner  
- förvägra andra medlemmar att fråga på motionerna och lägga tilläggsyrkanden, etc (se N.2b-c)? 
2. Varför särbehandlade styrelse/mötesordförande mig när en annan medlem skrev ett tiotal 
”motioner” där förslag till beslut saknades utan att denna medlem förvägrades sina rättigheter på 
stämman 2010? Trots att styrelsen själv skriver (sid 26 i motionsbilagan); ”Av de sidor som 
lämnats ner fanns det 4 st med ett yrkande på, dessa anser vi är motioner”, så fick denna medlem 
med 23 sidor hård kritik mot styrelsen helt fritt tala för sina skrivelser, inkl. de motioner som 
styrelsen inte ansåg vara motioner. Men för mig, som bevisligen genomgående hade konkreta 
förslag till beslut, var och en mycket tydligt markerade som yrkande, så skulle mina motioner 
(kortare) - förutom andra avvisade och därmed ej behandlade motioner - bara avslås i klump. 
OBS! Extrem särbehandling av mig med som konsekvens att mina motioner ej fick genomslag! 
                                                             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Årsstämman i april 2010 
Punkt 7 och punkt 11 Styrelsens årsredovisning 
 
Motionären påstår som grund för sin talan under denna punkt att han inte fått ställa de frågor han ville 
ställa. Konkret nämner han följande frågor: [Not! Även att jag inte fick svar!] 
 
1. Använder någon av styrelsens ledamöter – eller någon närstående – något rum i föreningen utöver 
styrelserummet? [Not! Styrelse/ombud förvränger här min inledande fråga!] 
 
I. Styrelseordförande X besvarade denna fråga. Han uppgav att det fanns ett antal (det finns 30-40 
stycken) källar- och vindsförråd i fastigheten som inte hör till någon särskild lägenhet. Dessa 
hyrs ut, däribland till två medlemmar som också är styrelseledamöter. Föreningen tar ut hyra för 
dessa förråd oavsett vem som hyr dem. 
1. Styrelseordföranden besvarade bevisligen inte alls min fråga, vilket framgår även av styrelsens svar 
här, utan gav i stället svar på en fråga jag inte ställt. Som framgår av min inledande fråga ville jag veta 
bl.a. vad varje ledamot, och närstående till dem, utnyttjade utav föreningens lokaler, och vilka. 
2. Inget nämndes om att det finns ”30-40 stycken källar- och vindsförråd i fastigheten som inte hör till 
någon särskild lägenhet”. Det är helt ny information som aldrig någonsin redovisats för medlemmarna.  
3. En av mina frågor som jag aldrig fick komma till på stämman var just hur många källarförråd resp. 
vindsutrymmen som finns som inte hör till någon lägenhet och om det fanns några outhyrda dylika. 
4. Styrelsen undviker i svaret på klandret att bemöta mitt avslöjande om att t.o.m. styrelseordförandens 
son utnyttjat föreningens resurser. Detta vägrade styrelsen också informera om på stämman. 
5. Notera att jag ej heller fick svar på mina följdfrågor under denna rubrik i årsredovisningen!!! 
6. Se mitt ursprungliga klander + bilaga med redovisning av vad som sades i detta sammanhang. 
 
Motionären trodde tydligen inte på svaret och insisterade på att få ett annat svar, varpå 
ordföranden X svarade att ”Det är det svar du får”. 
1. Det handlar inte om att jag inte trodde på icke-svaret från styrelseordföranden, så som styrelse/ombud 
försöker låta påskina. Det handlar om att jag inte erhöll svar på de frågor jag ställde om lokalerna, t.ex. 
vilka styrelseledamöter som utnyttjade vilka utrymmen (och till vilken avgift), etc. Styrelsen försökte lägga 
en dimridå över sanningen genom att bl.a. direkt blanda in vindsförråd, som det var uppenbart att jag inte 
frågade om (lika lite som matkällarutrymmena) i detta sammanhang när den inledande frågan ställdes.  
2. Jag insisterade inte på att få ”ett annat svar” utan jag ville bara ha svar på ställda frågor. 
3. Styrelsens enda försvar till att jag inte fick svar är alltså att styrelsen personligen ansåg att jag fick 
svar, men t.o.m. styrelsens svar här bekräftar att jag inte fick svar på varken här nämnd fråga eller mina 
andra följdfrågor om lokalerna och föreningens övriga gemensamma utrymmen. 
4. Via lekmannarevisor och huvudrevisor Ernst & Young har jag efter stämman fått viss kompletterande 
information, även om den varit ofullständig, där styrelsen fortfarande vägrar att svara på de frågor jag 
försökte ställa på stämman. Styrelsens kraftigt vinklade svar till revisorerna ger flera frågor. 
5. Mina frågor om lokaler/rum, såväl som de övriga gemensamma utrymmena, var dessutom i högsta 
grad relevant för bedömningen av årsredovisningen. Det handlade ju bl.a. om hur föreningens resurser 
utnyttjades och om detta skedde på bästa sätt. Samt om bristerna i redovisningen för medlemmarna.  
Frågan var t.o.m avgörande för kommande punkt om styrelsens ansvarsfrihet, vilket jag också upplyste 
mötesordförande Mats Engstrand om på stämman, men som han inte ville bemöta. 
6. Notera också att mötesordföranden särskilt framförde sin önskan på stämman att jag skulle ställa mina 
frågor under punkten för årsredovisningen. 
 
2. Vem har varit närvarande på styrelsemötena? 
 
Frågan ställdes i samband med behandlingen av årsredovisningen och avvisades därför att det 
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inte var relevant för bedömning av årsredovisningen eller av föreningens ställning. 
1. Det var styrelsens/mötesordförandens personliga åsikt att min fråga inte var ”relevant”, och 
styrelse/mötesordförande ville inte ge någon motivering till detta på stämman. Mats Engstrand sa bara 
”Det är inte en fråga på årsredovisningen”, men vägrade sedan förklara detta. Mötesordföranden tog sig 
egenmäktigt en roll som stod över föreningens högsta beslutande organ. 
2. Varför ansåg mötesordförande Mats Engstrand att denna fråga plötsligt blev ”irrelevant” när det inte 
var några problem att ställa denna fråga på årsredovisningen på årsstämman 2009, under exakt samma 
punkt? Detta faktum har styrelse/mötesordförande inte velat bemöta i sitt svar. 
3. Naturligtvis var mina frågor om närvaron på styrelsemöten i högsta grad relevant för bedömningen av 
årsredovisningen. Det handlade ju om hur föreningens resurser utnyttjades och om detta skedde på 
bästa sätt. Samt om bristerna i redovisningen för medlemmarna (där andra föreningar öppet redovisar 
det som jag tvingades fråga om). Frågan var t.o.m avgörande för inte bara val av förtroendevalda utan 
även för kommande punkt om styrelsens ansvarsfrihet, vilket jag också upplyste mötesordsförande Mats 
Engstrand om på stämman, men som han inte ville bemöta. 
4. Frågan om styrelsemötena var, precis som frågan om lokalerna, direkt kopplad till rubriken och texten i 
årsredovisningen, vilket särskilt understryker att frågan omöjligen kunde bedömas som ”irrelevant”. 
5. Medlemmarna har under alla år jag bott i denna förening ställt sina frågor under punkten för 
årsredovisning, relevanta eller ej relevanta. Styrelse/mötesordförande har regelmässigt hänvisat till detta 
utrymme i dagordningen för frågor, och protesterat när frågor ställts under andra punkter i dagordningen. 
6. Dessutom bad mötesordföranden mig specifikt att ställa mina frågor under årsredovisningspunkten, 
och mötesordföranden gav mig ingen möjlighet att ställa frågorna på annat ställe i dagordningen. 
7. Frågor om närvaro på styrelsens sammanträden tycks i sig harmlösa och jag kan inte se något skäl till 
att styrelse/mötesordförande så gärna ville stoppa frågor inom detta område annat än att styrelsen var 
rädd för vilka avslöjanden det skulle kunna leda till och för att skapa aversion mot mig. 
8. Notera också det bortom allt tvivel ställda faktum att styrelsen bröt mot lagen när styrelsen 2009 inte 
följde stämmans beslut att redogöra för närvaron inom två veckor efter stämman! Av denna anledning 
var det särskilt viktigt att styrelsen inte även denna gång slingrade sig ur frågor om närvaron. Ej heller 
detta har styrelse/mötesordförande velat bemöta i sitt svar. 
 
J. I övrigt kan vi av stämningsansökan inte att det är några andra frågor från Motionären som han påstår 
har blivit avvisade eller lämnats obesvarade. Motionären nämner att han hade tänkt ställa ytterliggare 
frågor, men avstått därför att han ändå inte skulle få några svar. Vi har ingen uppfattning om den saken. 
1. Det fanns, som jag redogjort för i mitt klander, fler frågor. Men jag ser ingen anledning att ta upp mer i 
detta läge eftersom frågorna om lokaler/utrymmen och ledamöternas mötesnärvaro med delfrågor, enligt 
min mening, tydligt nog visar på såväl brott mot medlems frågerätt och styrelsens skriftliga löften, och 
praxis som den särbehandling jag utsattes för på stämman. 
2. Ett exempel är min fråga om fullmäktige under punkten om fullmäktige i årsredovisningen där 
mötesordföranden direkt stoppade mig med standardsvaret; ”Det är inte en årsredovisningsfråga”. 
3. Styrelse/mötesordförande visade tydligt från min första fråga att de inte hade för avsikt att besvara 
någon fråga från mig (med mindre än att styrelsen ansåg frågan harmlös för egen personlig del). 
Mina två inledande frågor med delfrågor bemöttes med ett kompakt motstånd från styrelse och 
mötesordförande, i samarbete, att besvara dessa frågor. De ville från min första fråga tydligt markera att 
de inte hade för avsikt att låta mig ställa frågor/få svar och få mig att inte ställa fler frågor. 
Jag hade en lista med frågor som jag tänkte ställa, men tvingades pga mötesordförandens beteende på 
stämman att ge upp att försöka ställa dessa frågor. Det var stopp för mina frågor från start. 
               -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Punkt 17 Behandlingen av Motionärens motioner 
 
K. Det är riktigt att jag som stämmoordförande avvisade två motioner som otillbörliga eftersom 
de innehöll icke underbyggda och för respektive motion irrelevanta påståenden om att 
styrelseledamöterna skulle ha begått brottsliga handlingar. 
1. Mötesordföranden har inget lagstöd för att på detta sätt egenmäktigt förvägra en medlem sin 
lagstadgade rätt att få sina motioner behandlade på stämman, med tillhörande rättigheter. Den 
externa mötesordföranden gick här in och tog en roll som självutnämnd domstol, och ställde sig 
personligen inte bara över föreningens högsta beslutande organ utan även över lagen. 
2. Styrelsen kan inte använda sig av dessa metoder bara för att styrelsen vill slippa undan att bemöta 
kritik och frågor på de svar styrelsen givit via HSB på respektive motion (inte minst från mig som är mest 
insatt i mina motioner). Genom att avvisa motioner och sedan dessutom styra stämman till att frånta 
medlemmars rättigheter försöker styrelsen undvika att behöva stå till svars för de oftast rejält felaktiga 
och missvisande svar styrelsen presenterat på motionerna. Styrelsen tilltvingar sig sista ordet för alla 
mina motioner. Detta bryter inte bara mot praxis utan även mot styrelsens givna löften. 
b. Styrelsens svar var inte bara mer omfattande än mina motioner, styrelsens svar var dessutom 
felaktiga, missvisande, vilseledande, undvikande, ofullständiga och manipulativa. Se även S.3b + S.4b. 
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3. För mer detaljerad information, se punkt L–N (#23) och O–P (#72) och Q (#23+#72) nedan. 
 
L. Den ena av dessa nr 23 har rubriken ”Tryggare/säkrare boende. Ordförande misstänks för 
förskingring”. Motionstexten innehåller ingenting som ger stöd åt den i rubriken uttalade 
misstanken.  
1. På vilket sätt har detta med styrelsens bestridande av klandret att göra? 
2. Menar styrelsen att om motionstexten (som inte fanns) inte förklarar rubriken tillräckligt tydligt så 
berättigar detta enligt lag att den externa mötesordföranden på eget bevåg och i strid med de 
grundläggande rättsprinciperna avvisar motionen utan behandling av stämman och att medlemmarna 
fråntas samtliga av sina lagstadgade rättigheter (minoritetsskydd)? Se punkt N.2b-c. 
3. ”Motionstexten innehåller ingenting som ger stöd åt den i rubriken uttalade misstanken”: 
Vilken misstanke för vad? Vems misstanke?  Det är insinuationer utan förankring i verkligheten! 
Här talar styrelse/ombud dessutom emot sig själva. Jag har ingenstans för denna motion anklagat 
föreningens ordförande för förskingring (vilket t.o.m. framgår av rubriken; ”Ordförande”). Jag har bara 
motionerat för ett tryggare/säkrare boende, där man kan se att yrkandet överensstämmer med rubriken. 
4. Bl.a. eftersom styrelsen fått denna motion i komplett form under 2009 så visste styrelsen besvisligen 
mycket väl att rubriken inte syftade på ordföranden i vår förening.  
5. Notera att styrelsen i sitt svar på motion #23, varken 2009 eller 2010, inte nämner ett ord om att 
förklaring saknas, utan styrelsen försöker istället, via HSB Malmö, argumentera för slippa genomföra 
motionen, innan styrelsen (som alltid) rekommenderar avslag. 
6. Om styrelsen/mötesordföranden inte hindrat mig från att tala för mina motioner så hade en förklaring 
kommit där, men det ingick inte i styrelsens plan att jag skulle få denna möjlighet. 
7. Det är alltså med detta helt klarlagt att syftet med styrelsens/mötesordförandens unika  
agerande på stämman i denna fråga enbart var för att försöka misskreditera mig så mycket som 
möjligt, och på detta sätt försöka vända så många av medlemmarna som möjligt mot mig, för 
styrelsens egen personliga vinning och till nackdel för föreningens fortsatta utveckling. 
 
M. Rubriken med det ärekränkande innehållet är dessutom helt irrelevant för det som sägs i 
motionstexten. 
1. På vilket sätt menar styrelse/ombud att detta har med bestridandet av klandret att göra? 
2. Det fanns ingen ”motionstext”, bara yrkande, men menar styrelsen att om motionstexten inte är 
”relevant”, enligt styrelsens personliga bedömning, för rubriken i sin helhet så berättigar detta enligt lag 
att den externa mötesordföranden på eget bevåg avvisar motionen utan behandling av stämman och 
berövar medlemmarna samtliga av deras lagstadgade rättigheter (minoritetsskydd)? Se punkt N.2b-c. 
3. Enligt vilket regelverk måste hela rubriken i en motion vara relevant för det som sägs i ”motionstexten”, 
och som säger att en motion kan avvisas av mötesordföranden om rubriken är ”irrelevant” enligt en viss 
parts personliga bedömning? (Styrelsens svar var däremot irrelevant, men varför avvisades inte detta?) 
4. Enligt vems bedömning ska i sådant fall rubriken anses vara relevant för att motionen ej ska avvisas? 
5. Rubriken var i allra högsta grad relevant för motionen. Detta eftersom motion #23 handlade om 
riskerna med att det inte finns någon insyn i föreningen, öppenhet saknas helt och att styrelsens 
information är obefintlig, med yrkande om åtgärder för tryggare och säkrare boende, enligt rubriken. 
6. Varför nämnde styrelsen inget om sin personliga åsikt föregående år när samma rubrik förekom? 
7. Varför står det inget om styrelsens här påstådda åsikt i styrelsens svar på motionen (2009+2010)? 
8. Om det varit sant att styrelsen upplevt rubriken som ”ärekränkande” så hade det inte varit något som 
helst problem för styrelsen att kontakta mig om detta innan stämmorna. Varför gjordes inte detta? 
9. Det fanns absolut inget ärekränkande i rubriken, i motsats till de rejält ärekränkande osanningar om 
mig som styrelsen t.ex. obefogat lagt in i årsredovisning i uppenbart syfte att utsätta mig för andras 
missaktning för egen personlig vinning. Precis som mötesordförandens och styrelsens ärekränkande 
särbehandling av mig på stämman. 
10. Ovanstående understryker vad jag tagit upp i punkt L.7, om styrelsens egentliga syfte. 
 
N. Motionsrubriken är uteslutande ägnad att utsätta föreningsordföranden för andras 
missaktning och därför avvisades motionen. 
1. Detta grundlösa och kränkande påstående stämmer bevisligen ej. Styrelsen har heller inte påvisat på 
något sätt att syftet med motionsrubriken skulle ha varit att utsätta ordföranden för andras missaktning.  
2. Styrelse/ombud säger här att skälet för att motion #23 avvisades på eget bevåg av mötesordföranden 
var att styrelse/mötesordförande gjort en egen bedömning om att rubriken - inte motionen - var ägnad 
att utsätta föreningsordföranden för andras missaktning. Men enligt vilket regelverk kan en motion, i strid 
med allt demokratiskt tänkande, avvisas för att styrelse/mötesordförande gör en personlig bedömning 
om att rubriken till en seriöst utformad motion skulle vara avsedd att utsätta någon för missaktning? 
b. Hur motiverar styrelsen att styrelse/mötesordförande av här påstådda skäl fråntar motionären sin 
lagstadgade möjlighet att tala för, sälja in, försvara, förklara, utveckla, svara på frågor och fråga på sin 
motion samt justera yrkanden (efter medlemmarnas önskemål eller egna förändringar), lägga 
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tilläggsförslag och ifrågasätta rimlighet, riktighet och sanning i styrelsens svar på motionen, där styrelsen 
alltså i eget intresse tilltvingar sig sista ordet för motionen samt bryter mot praxis och givna löften? 
Motionen var dessutom särskilt uppbyggd just i uppenbart syfte att jag skulle föredra det 
bakgrundsmässigt viktigaste under stämman.  
Se även punkt S.3 och K. 
c. Hur motiverar styrelsen att styrelse/mötesordförande av här påstådda skäl fråntar andra medlemmar 
deras lagstadgade möjlighet att ställa frågor på motioner, lägga tilläggsförslag, justera yrkanden och 
fråga på/utreda styrelsens svar på motionärens motion, i strid med lag, stadgar, praxis och givna löften? 
3. Nu var rubriken på motionen bevisligen inte ägnad att utsätta ordföranden för andras missaktning utan 
för att väcka intresse för motionen, men även om så varit fallet så finns det inget lagstöd för att avvisa en 
motion med detta som grund. Varför skulle bara styrelsen ha denna rättighet? 
4. Rubriken var alltså under inga omständigheter, varken ”uteslutande” eller på något annat sätt, ägnad 
att ”utsätta föreningsordföranden för andras missaktning”, på det sätt som styrelsen/mötesordföranden, å 
sin sida däremot, försöker göra med mig vid varje tillfälle de ser en möjlighet till detta i egen personlig 
vinning, särskilt på stämman (och i styrelsens svar på motioner, t.o.m. i årsredovisningen, där de vet att 
jag inte kan försvara mig mot styrelsens extremt ärekränkande påhitt). Styrelsens/mötesordförandens 
anklagelser att mina motioner var ”otillbörliga” var synnerligen kränkande mot mig och skapade en hätsk 
stämning på stämman från styrelsen och dess allierade, helt enligt styrelsens/mötesordförandens syfte! 
5. Om detta skulle ha varit styrelsens bedömning, varför kontaktade då styrelsen inte mig om rubriken 
innan stämman, under de 15 månader styrelsen hade på sig att göra detta? 
b. Om styrelsen anser att en motion ska avvisas, av vilken anledning det än vara månne, så får styrelsen 
vackert ”besvära sig” med att kontakta motionären innan stämman för att diskutera frågan. 
Detta gjorde styrelsen aldrig, trots att de hade 3 +12 månader på sig att göra detta! Varför? 
6. Styrelsen hade i sitt skriftliga svar på motion #23 (och ej heller 2009, varken i styrelsens svar eller på 
stämman) inte den minsta antydan till den personliga åsikt som plötsligt framfördes på stämman 2010.  
7. Om styrelsen har synpunkter på en motion eller dess rubrik så får styrelsen använda sig av 
traditionella demokratiska metoder och helt enkelt argumentera för sin syn på stämman. 
Styrelse/mötesordförande kan inte i sin totala maktfullkomlighet ta sig en roll som Gud allsmäktig 
och plocka bort motioner bara för att det passar styrelsens personliga intentioner att göra så. 
8. Mötesordförandens agerande på stämman var ett teaterspel och kan enkelt bevisas som sådant.  
Styrelsen visste mycket väl vad motionen handlade om. Motion #23 var en motion som återkom från 
föregående år (då med motionstext), där motionerna inte kom medlemmarna till del, i strid med lagen. I 
texten till motionen kunde man då tydligt läsa att jag tog upp ett exempel på en styrelse där ordföranden 
misstänktes för förskingring. Min avsikt 2010 var att klargöra denna motion när jag talade för min motion, 
men ett sådant klargörande ville inte styrelse/mötesordförande ge mig möjlighet till, eftersom det inte 
ingick i styrelsens plan. Se även punkt L.3 + K.1-2. 
9. Ovanstående understryker vad jag tagit upp i punkt L.7, om styrelsens/mötesordförandens egentliga 
syfte och bevisar att styrelsen medvetet försökte manipulera stämman på oriktiga grunder. 
10. Styrelse/mötesordföranden ville ha något där de kunde försöka vända stämman mot mig 
genom smutskastning. De chansade på att det skulle räcka med att mötesordföranden gjorde 
sina markeringar vid tre tillfällen för motionerna. Vid de två första tillfällena handlade det om att 
mötesordföranden på rent teatermanér, och uppenbart noga förberett, inledde mina motioner 
med att helt enkelt ta bort två motioner från mig. Denna ytterst allvarligt ärekränkande handling 
syftade alltså enbart till att försöka vända så många som möjligt mot mig inför ett kommande 
beslut att inte ens behandla mina motioner, och hade inte det minsta med innehållet i motionerna 
att göra. Det är tråkigt att styrelsen bara arbetar i eget intresse. Konsekvensen av styrelsens och 
mötesordförandens respektlösa agerande blev inte bara att motion #23 och #72 avvisades utan 
även att övriga motioner inte behandlades av stämman och att min frågerätt, yttranderätt och 
motionsrätt fråntogs mig precis som andra medlemmars yttrande- och frågerätt med möjligheten 
att lägga tilläggsyrkanden, justera yrkanden och fråga på/utreda styrelsens svar på motionerna. 
Dvs styrelsen tilltvingar sig sista ordet för samtliga motioner. Allt dessutom i strid med såväl 
praxis som styrelsens löften. Styrelsen slösar bort hundratusentals kronor av bl.a. mina pengar 
på att försöka få stämman att avslå och t.o.m. inte behandla mina motioner, och sedan vill 
styrelsen inte ens att jag ska få en chans att bemöta styrelsen och deras kränkande påhopp vid 
det enda tillfälle på året som jag har en lagstadgad rätt till detta. 
b. Förmodligen har inte en enda i styrelsen (många bevis pekar på detta) läst varken motionerna 
eller de mer omfattande svar som HSB Malmö lagt i styrelsens mun, och det är naturligtvis ett av 
skälen till att styrelsen gav Mats Engstrand uppdraget att göra allt för att t.o.m. avstyra att 
specifikt mina motioner ens behandlades. Svårt att argumentera om man inte läst handlingarna. 
                                                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
O. Den andra motionen som avvisades som otillbörlig, nr 72, har en liknande rubrik ”Ombud/ 
biträde. Styrelsen begår lagbrott”. Texten saknar förklaring till vilka lagbrott det skulle handla om. 
1. På vilket sätt menar styrelse/ombud att detta har med bestridandet av klandret att göra? 
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2. Styrelsen menar alltså att det finns lagstöd för att den externa mötesordföranden på eget bevåg och i 
strid med de grundläggande rättsprinciperna kan avvisa en motion som ”otillbörlig” med anledning av 
styrelsens/mötesordförandens personliga åsikt att texten i motionen inte förklarar tillräckligt tydligt vilka 
lagbrott som avses och med som konsekvens att motioner inte behandlas och att medlemmarna fråntas 
alla sina lagstadgade rättigheter och minoritetsskydd (enl. N.2b-c)? Enligt vilket regelverk? 
3. Styrelsen vet bevisligen vilket lagbrott som avses. Detta eftersom motion #72 är en av de motioner 
som styrelsen undanhöll från medlemmarna vid föregående årsstämma och där förklaring då gavs av 
mig i motionens innehåll, om styrelsen inte tycker detta framgick tillräckligt tydligt av mina yrkanden. 
4. Styrelsen nämner i sitt skriftliga svar på motion #72 inte ett ord om att ”förklaring saknas” (ej heller 
2009) utan styrelsen presenterar i stället två textstycken från HSB Malmö i ett försök att argumentera för 
att styrelsen ska kunna bryta mot lagen och fritt ta med sig vem de vill till stämman, innan styrelsen (som 
alltid) rekommenderar avslag. 
b. Styrelse/mötesordf. har ej heller tidigare år haft någon synpunkt på motsvarande rubriker/motioner. 
5. Om styrelsen/mötesordföranden inte stoppat mig från att tala för mina motioner så hade en förklaring 
kommit där, men denna möjlighet ville mötesordföranden inte ge mig eftersom det skulle förverka syftet 
med avvisningen av motionen. 
6. Styrelsen begår tyvärr löpande lagbrott och om styrelsen upplever det besvärande att dessa kommer 
upp i ljuset på stämman så finns det en av styrelsen ännu oprövad metod att undvika detta, och det är att 
följa lagen, i stället för att med alla medel försöka stoppa det demokratiska förfarandet på stämman.  
7. Det är alltså med detta helt klarlagt att syftet med styrelsens/mötesordförandens agerande på 
stämman i denna fråga enbart var för att försöka misskreditera mig så mycket som möjligt, och 
på detta sätt försöka vända så många av medlemmarna som möjligt mot mig, för styrelsens egen 
personliga vinning och till nackdel för medlemmarna och föreningens fortsatta utveckling. 
 
P. Rubriken är irrelevant för motionens innehåll och uteslutande ägnad att utsätta 
styrelseledamöterna för andras missaktning. Därför avvisades även den. 
1. Styrelsen säger här att det fanns två skäl till att den externa mötesordföranden så respektlöst och på 
eget bevåg avvisade motion #72; 
    a. Rubriken var ”irrelevant för motionens innehåll”. 
    b. Rubriken (ej motionen) var ”uteslutande” ägnad att utsätta ledamöter för andras missaktning. 
Detta grundlösa och kränkande påstående stämmer bevisligen ej och styrelsen har heller inte påvisat på 
något sätt att syftet med motionsrubriken skulle ha varit att utsätta ledamöterna för andras missaktning. 
2. Finns det en lag som säger att hela rubriken till en högst seriöst utformad motion måste vara relevant 
för det som sägs i ”motionstexten”, och att en motion kan avvisas på eget bevåg av den externa 
mötesordföranden om rubriken är ”irrelevant” enligt valfri persons personliga bedömning, med som 
konsekvens att motioner inte behandlas och att medlemmarnas alla lagstadgade rättigheter 
(minoritetsskydd) fråntas dem? Se även punkt N.2b-c. 
b. Styrelsens svar var däremot irrelevant för styrelsens rekommendation till avslag. 
3. Med vilket lagstöd anser styrelse/ombud att en motion, i strid med allt demokratiskt tänkande, kan 
avvisas pga styrelsens/mötesordförandens personliga åsikt att rubriken inte är relevant och styrelsens 
personliga tyckande att rubriken ”uteslutande” skulle vara ägnad att utsätta ledamöter för missaktning? 
4. ”Rubriken är irrelevant för motionens innehåll”: Men rubriken ”Ombud/biträde” är exakt vad yrkande 1 
(om ombud) och yrkande 2 (om biträde) handlar om i denna motion! 
5. ”och uteslutande ägnad att utsätta styrelseledamöterna för andras missaktning”: Absolut inte, varken 
uteslutande eller på annat sätt. Jag använder mig inte av styrelsens metoder. Jag vill bara förklara för 
medlemmarna min åsikt om att det är i strid med lagen att styrelsen tar med sig precis vem de vill och 
hur många de vill på stämman för styrelsens försvar (alltså utöver mötesordförande Mats Engstrand) 
utan stämmans godkännande för detta, medan enskilda medlemmar förvägras denna möjlighet trots att 
medlemmar och styrelse lyder under samma regelverk i detta avseende. Ett lagbrott som i detta fall 
kanske inte är unikt för denna brf, men det spelar ingen roll, lagen ska följas ändå enligt min mening. 
6. På vilket sätt är rubriktexten ”Ombud/biträde” avsedd att utsätta ledamöterna för missaktning? 
7. Om det styrelse/ombud hävdar här skulle vara sant, hur förklarar då styrelsen att de andra motioner 
där jag, även 2009 och tidigare år, haft exakt samma text i rubriken, inte avvisats? 
b. Styrelsen nämner i sitt svar på motion #72 inte ett ord om varken att rubriken var irrelevant eller att 
rubriken på något sätt skulle vara ägnad att utsätta ledamöter för missaktning, utan styrelsen presenterar 
i stället två textstycken från HSB med försök att argumentera för att styrelsen ska kunna bryta mot lagen 
och fritt ta med sig vem de vill till stämman, innan styrelsen (som alltid) rekommenderar avslag. 
c. Även motion #22, #25, #38 och #60 är exempel på de lagbrott styrelsen begått, med motsvarande 
rubriker, men ej heller för dessa motioner har styrelsen, varken 2009 eller 2010, haft något att invända 
mot avseende rubriken (i styrelsens svar eller på stämman). Varför? 
d. Styrelsen har heller aldrig tidigare år yttrat någon åsikt om dylika rubriker. 
8. Om styrelsens/mötesordförandens påstådda åsikt här skulle vara sann, hur förklarar då styrelsen att 
styrelsen inte kontaktade mig om detta innan stämman för att diskutera saken och försöka komma till en 
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lösning? De hade 15 månader (egentligen flera år) på sig att göra detta. Varför sa styrelsen då inget? 
b. Om styrelsen anser att en motion ska avvisas, av vilken anledning det än vara månne, så får styrelsen 
vackert ”besvära sig” med att kontakta motionären innan stämman för att diskutera frågan. 
9. Se även punkt N.7. om att styrelsen istället ska använda sig av traditionella demokratiska metoder.  
10. Mötesordförandens agerande på stämman var ett teaterspel och kan enkelt bevisas som sådant.  
Styrelsen visste mycket väl vad motionen handlade om eftersom motion #72 var en motion som återkom 
från föregående år (då med förklarande motionstext), där motionerna inte kom medlemmarna till del, i 
strid med lagen. Min avsikt 2010 var att klargöra motionen när jag talade för min motion på stämman, 
men ett sådant klargörande ville inte styrelse/mötesordförande ge mig möjlighet till, eftersom det inte 
ingick i styrelsens plan. Se även punkt K.1-2 och O3, etc. 
11. Ovanstående understryker vad jag tagit upp i punkt O.7 om styrelsens/mötesordförandens egentliga 
syfte och bevisar att styrelsen medvetet försökte manipulera och lura stämman på oriktiga grunder. 
12. Se punkt N.10 om styrelsens/mötesordförandens egentliga syfte med avvisningen av motion #72. 
 
Q. Stämman beslöt för övrigt enhälligt, vilket framgår av protokollet, i enlighet med beslutet att 
dessa båda motioner skulle avvisas. 
1. Detta oriktiga påstående faller på sin egen orimlighet. Inte minst eftersom det då t.o.m. skulle innebära 
att även jag skulle ha röstat för att avvisa mina motioner. 
2. Grund för detta påstående saknas, liksom bevis för att ”enhälligt” beslut tagits för någonting. 
3. Stämman har definitivt inte enhälligt beslutat att mina motioner #23 och #72 skulle avvisas.  
Det var inte ens ett stämmobeslut att avvisa de två motionerna, som styrelse/ombud hävdar här.  
I stället var det mötesordföranden som tog detta beslut helt på eget bevåg och initiativ, precis 
som Mats Engstrand själv skriver; ”Det är riktigt att jag som stämmoordförande avvisade två 
motioner som otillbörliga” (se punkt K). 
4. Styrelse/ombud fabricerar nu uppgifter som inte ens står i det partiskt skrivna stämmoprotokollet. 
I protokollet står det i stället bara; ”Beslut: Stämman beslutar att motionerna 1-22, 24-71 och 73-75 inte 
ska tas upp då de behandlats på tidigare stämma, att 23 och 72 ska avvisas” (där sista delen är fel 
eftersom inget stämmobeslut togs för de av mötesordföranden avvisade motionerna #23 och #72). 
Inget enhälligt beslut togs och som alla kan se stämmer det inte heller som styrelse/ombud påstår här att 
det skulle stå i styrelsens stämmoprotokoll att beslutet att motionerna skulle avvisas var enhälligt.  
5. Var menar styrelse/ombud att det står i lagen att en stämma har befogenhet att överrida en medlems 
lagstadgade yttrande-, fråge- och motionsrätt och bestämma att motioner inte ska tas upp till behandling 
och att stämman kan förvägra medlem sina rättigheter, enligt punkt N.2b, på falska grunder? 
6. Var menar styrelse/ombud att det står i lagen att en stämma skulle ha befogenhet att bestämma att 
medlemmar ska fråntas sin lagstadgade frågerätt och inte ska ges rättigheter enligt punkt N.2c?  
7. Styrelsen bemöter inte vad jag skrev i klandret avseende detta; ”Men lagen ger varken styrelsen eller 
styrelsens försvarsadvokat, och tillika mötesordförande, denna rättighet”. 
8. Avvisningen av motion #23 och #72 är dessutom i strid med skriftliga löften och praxis! 
9. Det är viktigt att känna till att precis lika lite som att någon medlem på stämman var involverad 
i besluten att avvisa motionerna så var det helt och hållet mötesordförandens ”förtjänst” att 
motion #76 avslogs samt att alla övriga av mina motioner avslogs i klump utan behandling och 
utan att jag fick nyttja mig av mina lagstadgade rättigheter. Alla odemokratiska beslut som togs 
på stämman initierades och drevs från början till slut av den externa mötesordföranden, helt utan 
något involverande i processen från föreningens högsta beslutande organ, stämman. Se p. N.10. 
10. Det sägs att en brf ska vara en medlemsstyrd organisation, men då denna brf är i det närmaste helt 
fri från medlemsinflytande kan man konstatera att föreningen i st. är mötesordförande- och styrelsestyrd. 
 
R. Med detta sagt vill vi konstatera att det är stämman som är suverän att besluta om 
handläggningsordningen och om en viss – eller vissa – motioner ska avslås eller bifallas. 
1. Stämmans beslut om ”handläggningsordningen” (beslut som inte ens förekom på stämman) och om 
”motioner ska avslås eller bifallas”  har inget med klandret att göra! Se även punkt W och X. 
2. Var någonstans har jag klandrat i vilken ordning stämman beslutat att motionerna skulle handläggas? 
3. Var någonstans har jag klandrat stämmans rätt att avslå eller bifalla motioner? 
Klandret handlar här om att motion #23 och #72 avvisades av Engstrand, på sättet detta gjordes och den 
felaktiga grunden för detta samt konsekvenserna detta fick. Avslag/bifall är något helt annat! 
4. Stämman står inte över lag/stadgar. På årsstämman 2010 har styrelse och mötesordförande 
dessutom brutit mot styrelsens egna skriftligt givna löften samt praxis, avseende motionerna. 
               -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
S. Styrelsen har lagt fram samtliga motioner med svar och beslutsmotivering till medlemmarna i 
god tid före stämman. Alla medlemmar har haft möjlighet att läsa och sätta sig in i motionerna 
före stämman. 
1. På vilket sätt menar styrelsen att detta har med bestridandet av klandret att göra? 
2. Styrelsen har kortast möjliga tid, enligt lag, före stämman, lagt fram ”svar och beslutsmotivering” (vilket 
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här är samma sak), men sedan får jag som motionär - och andra - inte bemöta de svar som HSB 
Malmö skrivit åt styrelsen (se även punkt K.1-2b). Styrelse/mötesordförande tog alltså bort 
medlemmarnas lagstadgade rättigheter och minoritetsskydd, bara för att det passar styrelsens 
personliga intentioner bäst att sanningen inte kommer fram om vad som egentligen gäller. 
b. Det kan också noteras att styrelsen vägrar låta medlemmarna ta del av motionerna i såpass 
god tid före stämman att medlemmarna ska få en rimlig chans att hinna sätta sig in i motionerna, 
när det nu är så många motioner som det är. Samt att styrelsen bröt mot lagen föregående år när 
styrelsen inte lät medlemmarna ta del av motionerna (vilket alltså gjorde det särskilt viktigt att 
stämman denna gång bedrevs på ett lagenligt och demokratiskt sätt, utan styrelsens manipulering).  
3. Alla medlemmar gavs inför årsstämman 2010 (i motsats till hur det fungerade vid årsstämman 2009) 
möjlighet att läsa motionerna före stämman. Dock innebär detta inte att medlemmarna verkligen gjort 
detta. Det vanligaste i föreningar är nog att medlemmarna inte lusläst motionerna och i detalj satt sig in i 
allt innan stämman. Det är därför man alltid, i fungerande föreningar, ges möjlighet att utveckla, förklara, 
försvara, svara på frågor, tala för, sälja in och fråga på sina motioner på stämman samt justera yrkanden 
efter medlemmarnas önskemål, lägga tilläggsförslag och ifrågasätta rimlighet, riktighet och sanning i 
styrelsens svar på motionerna (där styrelsen i eget intresse nu istället egenmäktigt tilltvingat sig sista 
ordet för alla motioner vilket dessutom bryter mot praxis och givna löften). Medlemmar förväntar sig detta 
och planerar för att motionerna förklaras och gås igenom på stämman, där de t.ex. kan lägga 
tilläggsförslag och vid behov justera yrkanden. Se även punkt N.2b-c och K.1-2b. Då kan inte styrelsen 
och de medlemmar som står styrelsen närmast frånta andra medlemmar sina lagstadgade och självklara 
demokratiska rättigheter med hjälp av mötesordföranden. Speciellt inte när det handlar om ett så stort 
antal motioner som i detta fall där motionären lagt ner extremt mycket tid och arbete på motionerna 
enkom för föreningens bästa, och speciellt inte när motionerna nu var utformade som de var.  
b. Genom att styrelsen undvek att bemöta mina motioner i sak och dessutom förvrängde innehållet i 
mina motioner så gjorde styrelsen det svårt för medlemmarna att förstå motionerna. Styrelsens ambition 
var bara att till varje pris försöka få motionerna till att avslås av stämman, oavsett vad de handlade om. 
4. Genom att jag inte fick föredra (och försvara, etc) mina motioner fråntog styrelse/mötesordförande 
även andra medlemmars möjlighet att t.ex. ställa frågor. Inte ens en majoritet på stämman kan 
bestämma att en minoritet ska förvägras sin lagstadgade frågerätt med möjligheten att ställa frågor på 
motionerna, lägga tilläggsyrkanden, justera yrkanden och fråga på/utreda styrelsens svar på motioner, i 
strid med lag, stadgar, praxis och givna löften. Det är dessutom är i strid med allt demokratiskt tänkande.  
b. Rätten till föredragning av sina motioner måste vara oantastbar. Det enda som, direkt eller mer 
långsiktigt, kan ändra på att stämman inte röstar i enlighet med styrelsens genomgående 
rekommendation till avslag är att motionären föredrar sina motioner. Det enda sätt medlemmarna har att 
försöka stävja påhopp, och ibland rena lögner, från styrelsen är just motioner och föredragningen av 
dessa (så att inte styrelsen ges helt fria händer att utnyttja sin makt för att manipulera medlemmarna i sin 
riktning och för styrelsens personliga vinning). Se även K.1-2b. Därför är det särskilt viktigt att 
motionsrätten inte inskränks på det sätt som skedde på årsstämman 2010. 
5. Motionerna innehöll endast yrkanden och saknade motiveringar/bakgrund. Detta eftersom jag planerat 
att föredra motionerna på stämman i stället för att skriva en massa text som säkert inte alla läser. Även 
av denna anledning, där medlemmarna bevisligen saknar förutsättningar för att kunna sätta sig in i 
motionerna innan stämman, var det alltså särskilt viktigt på årsstämman 2010 att jag gavs möjlighet att 
förklara och utveckla motionerna. 
 
T. Stämman har därefter enhälligt – med undantag för Motionären – beslutat att de tidigare 
behandlade motionerna inte skulle tas upp på nytt. 
1. Utan relevans för klandret om att ”enhälligt” beslut (exkl. mig) skulle ha tagits. 
2. Grund för detta påstående saknas, liksom bevis för det osanna påståendet om ”enhälligt” beslut. 
b. Återigen ljuger styrelsen tyvärr för domstolen. Stämman har definitivt inte enhälligt med undantag av 
mig beslutat att mina motioner inte skulle tas upp. Styrelse/ombud hittar nu på saker som inte ens står i 
det av styrelsen kraftigt partiskt skrivna stämmoprotokollet. Det står inte i styrelsens stämmoprotokoll att 
beslutet var enhälligt att motionerna inte skulle tas upp till behandling, utan att ge medlemmarna deras 
lagstadgade rättigheter. I stämmoprotokollet står det i stället bara; ”Beslut: Stämman beslutar att 
motionerna 1-22, 24-71 och 73-75 inte ska tas upp då de behandlats på tidigare stämma”, där det 
bevisligen inte är sant att alla mina motioner behandlats ”på tidigare stämma”.  
c. Även om styrelsens påstående här varit sant så skulle det inte kunna motivera att motionerna inte tas 
upp till behandling (detta inte minst eftersom det kommer nya medlemmar och förhållanden ändras med 
tiden, åsikter förändras, etc), vilket mötesordförande/styrelse erkänt (t.o.m. i sitt svar på klandret).  
Trots att mötesordföranden är medveten om detta så använder han detta oriktiga påstående som skäl för 
att manipulera stämman i styrelsens riktning och i styrelsens personliga intresse. 
3. Motionerna har inte behandlats tidigare, utan det var bara något som styrelse/mötesordförande, i sin 
strävan att mina motioner inte skulle behandlas, lurade medlemmarna att tro, och som mötesordförande/ 
styrelse felaktigt - utan grund - därför hävdade på stämman (och i stämmoprotokoll). 
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4. Var menar styrelse/ombud att det står i lagen att en stämma, med enkel majoritet, har befogenhet att 
bestämma över en minoritet att viss, av styrelse/mötesordförande utvald, medlems motioner inte ska tas 
upp och behandlas som vanligt, enligt lag, stadgar, praxis samt givna löften, och att medlemmars alla 
tillhörande lagstadgade rättigheter och minoritetsskydd kan fråntas dem i samband med detta, dessutom 
i strid med likhetsprincipen och generalklausulen? 
b. Även min frågerätt i samband med mina motioner fråntogs mig! Se även punkt N.2b och N.10. 
5. Var menar styrelse/ombud att det står i lagen att en stämma med enkel majoritet har befogenhet att 
bestämma över en minoritet av medlemmar att frånta dem deras yttranderätt och att dessa inte ska ges 
sin lagstadgade rätt att t.ex. ställa frågor på motioner, ge tilläggsförslag, etc, enligt punkt N.2c. 
6. Jag hävdar att det är lagstridigt att frånta en motionär dennes möjlighet att försvara, tala för, förklara 
och utveckla sina motioner och att klumpa ihop en särskilt utvald motionärs motioner utan debatt och 
frånta motionären sin rätt till tilläggsyrkanden, etc eftersom det gör denna lagstadgade och självklara rätt 
att motionera mer eller mindre verkningslös i praktiken, och att det då inte finns ett minoritetsskydd för 
t.ex. den motionär som vågar gå emot styrelsen, och som vågar peka på problem i organisationen. 
b. Det är tämligen motsägelsefullt att en majoritet på stämman beslutar bort minoritetsskydd - och att 
mötesordföranden samtidigt gör tvärtemot till att styra medlemmarna att behandla motionerna seriöst!  
7. Styrelse/mötesordf. gav annan medlem som hade långa motionstexter alla rättigheter som följer med 
medlemskapet i en brf, men jag särbehandlades och fråntogs såväl frågerätt som förslagsrätt. Se H.2. 
 
U. I praktiken är innebörden i detta beslut densamma som om motionerna hade avslagits på nytt. 
1. Högst personligt tyckande av styrelse/ombud utan stöd i något regelverk, eller ens på annat sätt. 
b. Styrelse/ombud gör ett omöjligt och orimligt antagande att samtliga av mina motioner skulle avslagits 
om motionerna behandlats i demokratisk ordning, enligt lag, stadgar, löften och praxis, och utan deras 
ansträngningar att nedvärdera motionerna och smutskastning/kränkningar av mig. Se även K.1-2b. 
2. Formuleringen ”avslagits på nytt” är felaktig eftersom detta i sådant fall förutsätter att motionerna 
avslagits vid tidigare tillfälle, men detta gäller bara för några få av mina motioner, och då dessutom bara 
till viss del eftersom ingen motion var utformad som någon tidigare motion. 
b. Motionerna hade inte behandlats tidigare, och därför är styrelsens/ombudets formulering ”på nytt” 
felaktigt och gör att styrelsens/ombudets resonemang faller redan på detta. Se punkt T.3. 
3. Ett beslut att inte behandla motioner överhuvudtaget (där en minoritet av medlemmarna bl.a. fråntas 
sin lagstadgade rätt att ställa frågor och lägga tilläggsförslag, se även punkt N.2b-c) är inte likvärdigt 
med beslut att behandla motioner där motionär och övriga medlemmar givits sina lagstadgade rättigheter 
med grundläggande rättsprinciper, och där det inte går att förutsäga hur många medlemmar som 
motionären skulle lyckas övertyga att bifalla respektive motion. 
b. Var menar styrelse/ombud att det finns lagstöd för att jämställa en grupp medlemmars beslut att enligt 
styrelsens/mötesordförandens önskan ej behandla viss medlems motioner enligt lag/stadgar, med beslut 
att behandla medlemmens motioner där medlemmen ges sina lagstadgade rättigheter enligt N.2b-c. 
4. I och med att jag helt och hållet förvägrades möjligheten att försvara (etc) mina motioner - speciellt 
dessa motioner som uppenbart var skrivna på ett sätt som, mer än några andra motioner, krävde 
utveckling och förklaring - så förvägrades jag min möjlighet att väcka medlemmarnas intresse för mina 
motioner och min rättighet att försöka få medlemmarna att förstå vad motionerna handlade om, istället 
för styrelsens vilseledande svar, för att därmed kunna övertyga tillräckligt många att motioner ska 
bifallas. Detta var också styrelsens avsikt, för styrelsens egen personliga vinning. 
b. Vissa motioner var mest till för att väcka en debatt. Detta för att försöka hitta olika lösningsförslag och 
komma fram till den bästa lösningen. Denna möjlighet fråntogs mig av stämman.  
5. Hur ska medlemmarna kunna ta beslut i vad många av dem inte läst och därför inte ens vet vad det 
handlar om, och varför ska just bara jag beredas en otillbörlig nackdel i detta sammanhang?  
6. Se även punkt K.1-2b om att jag fråntogs rätten att bemöta styrelsens svar på mina motioner. 
7. På årsstämman 2010 så följde styrelsen inte sitt sysslomannaansvar, där styrelsen arbetar mot 
medlemmarna i stället för att ta tillvara medlemmarnas intresse.  
 
V. Det hade alltså inte ändrat något i sak om medlemmarna istället hade avslagit samtliga 
motioner i ett och samma beslut. 
1. Jag förstår inte vad styrelse/ombud menar med detta påstående. I stället för vad? Vilka olika 
situationer är det som styrelsen försöker dra paralleller mellan? Att medlemmarna utan behandling 
avslog alla mina - och specifikt mina - motioner i ett och samma beslut (exkl. de avvisade motionerna) 
var ju precis vad som hände på stämman. I enlighet med styrelsens/mötesordförandens vilja, och som 
styrelse/mötesordförande från början hade som uppsatt mål att försöka manipulera medlemmarna till, 
baserat på oriktiga grunder. 
2. Som alla kan se gör styrelsen allt för att motarbeta motioner, oavsett vad de handlar om och speciellt 
mina motioner, men hur vet styrelsen att det inte skulle "ändrat något i sak" om mina motioner i stället 
behandlats i demokratisk ordning enligt lag, stadgar, praxis och löften? Se U.1-b. 
3. Styrelsen säger att det inte kan ändra något i sak om alla motioner för alla medlemmar alltid avslås i 
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klump utan behandling och utan att någon motionär får utöva sina lagstadgade rättigheter, inkl. att 
bemöta styrelsens rekommendationer till avslag, och utan att övriga medlemmar får utöva sina 
lagstadgade rättigheter, enligt punkt N.2b-c. 
4. Vad styrelsen säger är samma sak som att stämmor inte behövs för det blir ändå alltid som styrelsen 
vill. Styrelsen tycks resonera som att motioner inte ska få förekomma och alla medlemmar ska alltid böja 
sig för styrelsen och nöja sig med styrelsens rekommendation till avslag (som styrelsen ger för samtliga 
av mina motioner på rutin, trots att motionerna bara är för föreningens och medlemmarnas bästa).  
Med styrelsens rekommendation till avslag vill styrelsen att det ska vara slut på diskussionen i alla frågor. 
5. Se även punkt K.1-2 samt S – U och Q9. 
                                                             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
W. Vi kan inte se att stämman skulle vara skyldig att behandla motionerna i någon viss ordning. 
1. Detta är en synpunkt på något som jag inte ens berört någonstans i mitt klander. Se även punkt R. 
2. På vilket sätt menar styrelse/ombud att detta har relevans för klandret? 
 
X. Stämman är suverän att besluta om detta, vilket också har skett. 
1. Detta är en synpunkt på något som jag inte ens berört någonstans i mitt klander. Se även punkt R. 
2. Hur menar styrelse/ombud med påståendet att stämman är suverän att besluta i vilken ordning 
motionerna ska behandlas har med klandret att göra på något sätt? 
3. ”vilket också har skett”? Nej, stämman har inte beslutat något om detta. 
                                                             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Y. Stämman fann inte skäl att ta upp motionerna på nytt. 
1. Medan stämman naturligtvis kan bestämma ordningen på motionerna (vilket inte var en fråga på 
stämman 2010) så saknar stämman däremot behörighet att besluta att en medlem ska särbehandlas 
genom att av styrelse/mötesordförande särskilt utvald medlems motioner inte ska behandlas och att 
denna motionär ska förbjudas sina lagstadgade rättigheter enligt punkt N.2b inkl. att bemöta styrelsens 
rekommendation till avslag. En medlem och tillika motionär har lagstadgad yttrande- och frågerätt på 
stämman och varken mötesordförande, styrelse eller stämma står över lagen. Stämman kan heller inte 
besluta att en minoritet på stämman ska fråntas sina lagstadgade rättigheter i samband med detta (se 
punkt N.2c). Stämmobeslut kan ej tas om att frångå minoritetsskydden och frånta medlemmar deras 
yttrande-, förslags- och frågerätt, så som skedde på årsstämman 2010. Därför handlar det inte om ifall 
stämman "inte fann skäl" att ta upp specifikt mina motioner, baserat på styrelsens/mötesordförandens 
oriktiga information till stämman samt styrelsens/mötesordförandens kränkningar av mig.  
b. Styrelsens maktmissbruk: En styrelse har väldigt många olika möjligheter att missbruka systemet och 
styra så motioner avslås oavsett vad motionerna handlar om (vilket tyvärr är mer regel än undantag i 
denna förening). Denna styrelse nöjer sig dock inte med att besitta denna makt att förta värdet på 
motioner precis hur de vill, utan styrelsen vill uttryckligen även införa ytterliggare begränsningar där 
t.o.m. medlemmarnas minoritetsskydd inte ska gälla. Detta otillbörliga maktmissbruk finner jag mycket 
skrämmande, och är så långt ifrån kooperationens grundtankar som man kan komma. 
c. Medlemmarnas sista möjlighet: När en styrelse är så ovillig till dialog med medlemmarna (i synnerhet 
de engagerade) som tyvärr denna styrelse är, så är motioner särskilt viktiga. Motionerna är då 
medlemmarnas absolut enda möjlighet att göra sig hörda och kunna få fram sitt budskap (även om 
budskapet initialt inte alltid hörsammas av stämman). Detta redskap för medlemmarna får därför inte tas 
bort, så som skedde på årsstämman 2010 (och 2009). 
d. Styrelsen vill inte att jag som motionär ska beredas möjlighet att ändra stämmans åsikt, men 
motionsrätten ska väl inte gälla selektivt, enbart för den som tycker i enlighet med styrelsen? 
Motionsrätten är ett av de absolut viktiga minoritetsskydden som finns och denna rättighet ska inte en 
styrelse ha rätt att ta ifrån en medlem. Stämman äger inte rätt att besluta t.ex. att behandling av motioner 
ska ske i strid med likabehandlingsprincipen eller ta bort delar av motionsrätten. 
e. Underlaget för behandlingen av motionerna var långt ifrån tillfredsställande. Styrelsens bristfälliga 
behandling, och det därav bristfälliga underlaget, bidrog naturligtvis kraftigt till stämmans negativa attityd. 
Få av de svar som styrelsen gett har ens med yrkandena att göra. Många av styrelsens svar är 
kopierade rakt av mellan motioner som inte har med varandra att göra. Inte en enda motion har utretts. 
Det är mest bara en massa personligt tyckande från en person utanför föreningen. Att styrelsen inte gav 
ett enda bifall till ett enda av mina yrkanden, som alla enbart var för alla medlemmars bästa, visar också i 
sig hur styrelsen på alla sätt möjliga redan från början gjorde allt för att förta värdet av mina seriöst 
utarbetade och värdefulla motioner, och var en starkt bidragande orsak till särbehandlingen.  
Mötesordförande/styrelse byggde med sitt tillvägagångssätt upp en aversion bland medlemmarna mot 
mig. Mötesordförande/styrelse skapade medvetet en ohållbar situation på stämman för att i mesta 
möjliga mån sabotera för mina motioner, som i stora delar enbart gick ut på att förbättra demokrati, 
medlemskontroll, medlemsinflytande, öppenhet, insyn, engagemang, ärlighet och etik i föreningen.  
Den betungande effekt som styrelsens oseriösa behandling av motionerna fick, ledde till en negativ 
inställning mot mig bland medlemmarna, vilket i sin tur bidrog till beslutet att avslå mina motioner i 
klump. Mötesordförande och styrelse underminerar föreningens verksamhet genom att behandla 
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motioner så illa som de gör samt genom att de inte vill klargöra för stämman att motionerna ska tas på 
allvar och att stämman inte ska rösta ner motioner enbart för sin inställning till motionären pga att 
motionären för fram problem i föreningen (som bristande engagemang) i sina motioner.  
Om styrelsen behandlat motionerna seriöst så hade motionerna kunnat avhandlas relativt snabbt, och då 
kanske det dessutom funnits ett i alla fall lite större engagemang bland medlemmarna, men styrelsens 
oseriösa behandling av motionerna (med verklighetsfrämmande, osakliga, luddiga, obegripliga och t.o.m. 
helt irrelevanta svar, etc) kan tyvärr inte definieras som annat än ett rent sabotage av motionerna 
eftersom detta avsevärt försvårade för medlemmarna att förstå motionerna och behandlingen på 
stämman. Styrelsen vet att om de måste försvara sina felaktiga påståenden så leder detta bara till att det 
tydligt uppdagas hur felaktiga svar styrelsen givit. Därför försökte styrelsen styra stämman att 
bereda styrelsen en otillbörlig fördel, och mig en otillbörlig nackdel. För att skapa ett bättre underlag för 
stämman, och undvika onödiga missförstånd, skulle styrelsen diskuterat motionerna med motionärerna. 
Men styrelsen har vägrat all form av kontakt med motionärerna. Styrelsen ville inte göra de två saker 
som hade avsevärt sparat tid och underlättat för alla på stämman; seriös behandling av motioner och 
diskussion med motionärer före stämman. 
2. Det är här viktigt att notera att processen att uppnå ett beslut om att inte behandla mina motioner 
uteslutande drevs av den externa mötesordföranden som tog bort min möjlighet att försvara motioner, 
och det fanns ingen medlem som framförde en synpunkt att ej behandla mina motioner. 
3. "på nytt"? Ett sådant påstående förutsätter att alla mina motioner behandlats tidigare av stämman, 
vilket ej var fallet! (Se bl.a. punkt T.3 och U.2-b) 
4. Se även punkt  S – V. 
                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Z. Den sista motionen nr 76 avslogs av stämman. Inte heller i detta avseende kan vi se att något 
fel begåtts. 
1. Se klander där jag tagit upp detta, bl.a. att mötesordföranden separerade ut specifikt denna motion för 
att försöka smutskasta mig i uppenbart syfte att påverka stämman att i efterföljande beslut inte behandla 
mina övriga motioner. Se även punkt L.7 och P.10 och K.1-2.    
2. Här tog mötesordförande Mats Engstrand sig rollen som styrelse, och allvarligt och teatraliskt  
kritiserade min högst befogade motion i stället för att låta de enskilda medlemmarna ha egna synpunkter. 
Mats Engstrand tycks vara djupt engagerad i vår förening, och alldeles särskilt när det gäller att försöka 
trycka ner mig och på alla sätt möjliga motverka det demokratiska förfarandet. Se även punkt Q.9. 
3. Styrelse/ombud bemöter inte mina argument för den felaktiga hanteringen av motion #76. 
 
Slutligen noterar jag att styrelsen inte bemött mitt klander i den del som avser brott mot 
likhetsprincipen/generalklausulen. Jag tolkar detta som att styrelse/ombud är överens med mig 
här, och att det inte finns några frågetecken att bena ut avseende detta, speciellt med tanke på att 
mötesordföranden redan förklarat för stämman att jag särbehandlas.  
 
Det finns lagstöd för i princip endast några få demokratiska företeenden i en brf. De avser ett 
enda begränsat tillfälle på årets 365 dagar. Det är främst medlemmarnas rätt att ställa frågor och 
få svar på stämman samt medlemmarnas rätt att motionera. Som kan konstateras här så har 
styrelsen tagit bort dessa två enda möjligheter för inflytande och möjlighet att påverka. 
Mötesordförandens funktion är enbart att manipulera stämman i styrelsens riktning, avstyra motioner och 
frågor, samt att svara åt styrelsen på medlemsfrågor om redovisning, etc. Konsekvensen av detta blir 
bl.a. att styrelsen dödar allt engagemang i föreningen. 
 
Jag anser mig ha rätt att vara delaktig i det jag är delägare i och att värna om min ekonomi medan 
styrelsen är av den åsikten att de ska kunna begå hur mycket och hur allvarliga fel/lagbrott som 
helst under året utan att behöva stå till svars för någonting på stämman. Det är då ofrånkomligt 
att det en gång om året, när styrelsen inte lika lätt kan ignorera mig som under de övriga 364 
dagarna, uppstår en viss konfliktsituation. Men jag vill hävda att jag ska kunna utöva min 
lagstadgade rätt denna enda dag om året. Styrelsen avslår av tradition 100% av motionerna, men 
bara för att styrelsen anser sig ha ensamrätt att kunna bestämma i föreningen så innebär inte 
detta att styrelsen ska ta bort min enda möjlighet att åtminstonde försöka påverka.  
 
Skillnaden mellan styrelsen och mig är att jag lägger ner extremt mycket tid på att arbeta för föreningens 
bästa, utan att jag får en krona för detta (tvärtom, det kostar mig inte bara väldigt mycket tid utan även 
pengar), medan styrelsen, som får ett oförtjänt högt arvode, inte lägger ner i princip någon tid alls på t.ex. 
motionerna, utan i stället gör allt som står i styrelsens makt för att motarbeta förbättringar för 
medlemmarna, inte minst ekonomiskt. 
Jag finner det därför ytterst osmakligt att styrelsen fortsätter att utnyttja sitt övertag och obegränsade 
resurser när styrelsen ”yrkar för sin del ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare 
anges”. Det kan väl inte tydligare visa på styrelsens inställning till de medlemmar styrelsen har att tjäna? 


