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Bil. 1 - Övergripande sammanfattning av ej behandlade motioner (punkt S-Y i tidigare bil. 1). 

BAKGRUND: 
Styrelsen betalar Mats Engstrand 30.000 - 40.000 kr för att sitta som mötesledare under drygt 2 timmar.  
Styrelsen vill kunna begå de fel de vill och bryta mot de lagar som det passar styrelsen utan att någon 
ska få en chans att opponera sig mot detta. Därför skyr denna styrelse inga resurser när det gäller att 
skydda sig själva, och det är också anledningen till att demokratin lyser helt och hållet med sin frånvaro. 
Det är därför inte svårt att förstå att styrelsen betalar för tjänsten att sabotera stämman, som det i 
klandret givits exempel på, där medlemmarna t.o.m. manipuleras att ta olagliga & odemokratiska beslut. 
364 dagar om året så löser styrelsen problemet med att avstyra all form av demokrati genom att helt 
enkelt varken svara på frågor från medlemmarna eller ha kontakt med medlemmarna. Men under de 2-3 
timmar av året då styrelsen inte kan lösa det på detta sätt, dvs på stämman, så väljer styrelsen att låta 
mig och andra medlemmar betala hundratusentals kronor för styrelsens försvar/beskydd och för att 
andra, av styrelsen köpta personer (för bl.a. mina pengar), ska trycka ner varje form av försök till insyn, 
medlemsinflytande och engagemang så att ledamöterna ska säkra sina platser i styrelsen och kunna 
fortsätta dölja vad som sker bakom styrelsens lyckta dörrar och skaffa sig personliga fördelar på 
föreningens bekostnad. 
Styrelsens enda skäl till varför Engstrand avstyrde behandlingen av mina motioner var att motionerna 
skulle ha behandlats på tidigare stämma. Förutom att detta skäl inte är giltigt för att avvisa/inte behandla 
motioner så är detta inte sant. Dessutom skedde detta i strid med likhetsprincipen och generalklausulen. 
Sedan har mötesordförande och en majoritet av stämmodeltagarna inte befogenhet att på detta 
odemokratiska sätt frånta en minoritet av medlemmarna deras rättigheter genom att överrida styrelsens 
löften, praxis samt stadgar, lag och de grundläggande rättsprinciperna.  
                                    -------------------------------------- 2 -------------------------------------- 
BESLUTET ATT INTE BEHANDLA SPECIFIKT MINA MOTIONER 2010 VAR OGILTIGT 
Medlemmarna saknade förutsättningar för att kunna sätta sig in i mina motioner 2010, eftersom; 
- motionerna innehöll endast yrkanden, utan förklarande text/bakgrund. 
- styrelsens svar på motionerna var felaktiga, missvisande, vilseledande, undvikande, ofullständiga,  
  subjektiva, dåligt underbyggda och manipulativa och förvrängde mina motioner. 
- det var så många motioner, inte bara från mig utan även från annan medlem. 
- de flesta motioner var nya och hade aldrig behandlats tidigare av stämman. 
- ingen motion var utformad/formulerad som någon annan tidigare skriven motion. 
- motionerna delgavs medlemmarna orimligt kort tid före stämman, trots att materialet var så omfattande. 
- styrelsen vägrade, med sin baktanke, all kontakt med mig som motionär innan stämman, trots min  
  uttalade önskan om detta, för att bereda motionerna på bästa sätt inför stämman så att medlemmarna  
  därmed skulle ges de bästa förutsättningarna att behandla motionerna på ett objektivt och sakligt sätt. 
- styrelsens plan att försöka avstyra behandlingen av specifikt mina motioner hemlighölls in i det sista, i  
  syfte att att utnyttja överraskningsmomentet och att inte riskera att planen skulle falera. 
Av bl.a. dessa anledningar var det särskilt viktigt att det inte blev som det ändå blev på årsstämman 
2010, där mötesordförande och styrelse styrde stämman att frånta mig mina lagstadgade rättigheter, 
med som konsekvens att jag bl.a. inte fick förtydliga mina motioner liksom att andra medlemmar fråntogs 
sina lagstadgade rättigheter i samband med detta (brott mot generalklausulen).  
 
Styrelsen gav medvetet/med avsikt medlemmarna minsta möjliga tid att sätta sig in i motionerna när 
styrelsen i stället skulle ha gjort tvärtom och givit medlemmarna mesta möjliga tid för detta eftersom 
motionsmaterialet denna gång var så exceptionellt omfattande (brott mot generalklausulen). Se S.2b. 
                                    -------------------------------------- 3 -------------------------------------- 
Beslut att avvisa/inte behandla mina motioner togs i strid med lag och stadgar  
A. Styrelse/mötesordförande/del av stämma kan inte frånta motionären sin lagstadgade rättighet att tala 
för, sälja in, försvara, förklara, utveckla, svara på frågor och fråga på sin motion samt justera yrkanden 
(efter medlemmarnas önskemål eller egna anpassningar), lägga tilläggsförslag och ifrågasätta rimlighet, 
riktighet och sanning i styrelsens svar på motionen. Speciellt inte när motionerna nu var särskilt 
uppbyggda just i uppenbart syfte att jag skulle föredra det bakgrundsmässigt viktigaste under stämman. 
Styrelsen arbetar i eget intresse och tar sig, i ett beslut, sista ordet för alla mina motioner, och bryter 
därmed dessutom mot praxis och givna löften. Se även punkt K. 
 
Jag hävdar att det är lagstridigt att klumpa ihop en av styrelse/mötesordförande särskilt utvald motionärs 
motioner i ett beslut att inte behandla dessa, och genom denna särbehandling frånta mig min frågerätt 
och förvägra mig min rätt till debatt och tilläggsyrkanden inkl. rätten att bemöta styrelsens 
rekommendation till avslag och övriga rättigheter enligt punkt A (se även punkt N.10). 
Detta inte minst eftersom det gör medlemmens lagstadgade och självklara rätt att motionera mer eller 
mindre verkningslös i praktiken, och att det då inte finns minoritetsskydd för t.ex. den motionär som 
vågar gå emot styrelsen, och som vågar peka på problem i föreningen.  
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                                                                                - - - 
B. Styrelse/mötesordförande/del av stämma kan inte frånta andra medlemmar deras lagstadgade 
rättighet på stämman 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. 
Vanligtvis har medlemmarna inte lusläst motionerna och i detalj satt sig in i allt innan stämman. Det är 
därför motionär ges möjlighet att föredra sina motioner med de rättigheter som följer med detta enligt 
punkt A ovan. Medlemmar förväntar sig detta och planerar för att motionerna förklaras och gås igenom 
på stämman, där de ges sina rättigheter enligt ovan. Se även punkt K.1-2b. Då kan inte styrelsen och de 
medlemmar som står styrelsen närmast frånta andra medlemmar deras 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.  
 
Genom att jag inte fick föredra (och försvara, etc) mina motioner som vanligt, enligt lag, praxis samt 
givna löften och när styrelsen tilltvingade sig sista ordet för samtliga av mina motioner, fråntogs även 
andra medlemmars möjlighet att t.ex. ställa frågor. Inte ens en majoritet på stämman har befogenhet att 
(baserat på styrelsens/mötesordförandens oriktiga information till stämman samt deras kränkningar av 
mig) bryta mot de grundläggande rättsprinciperna och bestämma över en minoritet att dessa 
medlemmars alla tillhörande rättigheter och minoritetsskydd ska fråntas dem och att de ska 
särbehandlas genom att förvägras sin lagstadgade frågerätt med möjligheten att ställa frågor på 
motionerna, fråga på/utreda styrelsens svar på motioner, lägga tilläggsyrkanden och övriga rättigheter 
enligt punkt B, i strid med lag, praxis och givna löften. Det är dessutom är i strid med allt demokratiskt 
tänkande. Stämmobeslut kan ej tas om att frångå minoritetsskydden och helt frånta medlemmar deras 
yttrande-, förslags- och frågerätt, så som skedde på årsstämman 2010. Varken mötesordförande, 
styrelse eller stämma står över lagen och de grundläggande rättsprinciperna. 
                                                                                - - - 
-Stämman har rätt att avslå motioner men ej att avvisa dem på oriktiga grunder & stämman kan  
  inte med ett majoritetsbeslut särbehandla en medlem och helt frånta denna medlem sina  
  lagstadgade rättigheter (minoritetsskydd). Jag fråntogs alla mina rättigheter. Se punkt A. 
-En minoritet av stämman kan heller inte helt fråntas sina lagstadgade rättigheter, t.ex. att fråga  
  på motionärs motioner och på styrelsens svar till motionerna. Se punkt B. 
 
Anders Mallmén skriver under ”Medlems rätt att få stämmobehandling av ett ärende” att 
stämman endast kan vägra behandla motioner om ett bifall till motionärens yrkande skulle stå i 
uppenbar strid med FL eller stadgarna (se NJA 1960 s. 698 & prop. 1997/98:99 s. 238 f.). En 
medlems rätt att begära att ett ärende ska tas upp på stämman innebär att stämman inte kan 
undvika att ta upp ärendet till behandling eftersom det annars strider mot minoritetsskyddet. 
                                    -------------------------------------- 4 -------------------------------------- 
Mina motioner behandlades inte enligt praxis och jag fråntogs mina självklara demokratiska rättigheter. 
 
De minoritetsskydd som gäller enligt lag ville mötesordförande/styrelse inte följa. 
 
Mötesordförande/styrelse bröt mot grundläggande rättsprinciper i behandlingen av mina motioner. 
                                                            - - - - - - - - - - b - - - - - - - - - - 
Jag fråntogs min möjlighet att föredra mina motioner. Någon möjlighet att argumentera för mina motioner 
fick jag inte, i strid med bl.a. de grundläggande rättsprinciperna. 
                                                            - - - - - - - - - - c - - - - - - - - - - 
Beslutet att avvisa/inte behandla mina motioner innebar inte minst att jag fråntogs min frågerätt. 
Jag hade för avsikt att ställa de flesta av mina frågor under motionsdelen av stämman, men nu fråntogs 
jag här inte bara min motionsrätt utan även min frågerätt. Medlemmarnas minoritetsskydd togs bort här.  
                                                            - - - - - - - - - - d - - - - - - - - - - 
Min möjlighet att väcka en debatt för att försöka hitta olika lösningsförslag och komma fram till den bästa 
lösningen fråntogs mig (och endast mig) genom mötesordförandens förslag i § 17.  
                                                            - - - - - - - - - - e - - - - - - - - - - 
Jag förvägrades 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 motionerna skulle bifallas. Att hindra mig från detta 
var styrelsens avsikt och mål med stöd av oriktiga uppgifter, för styrelsens egen personliga vinning. 
                                    -------------------------------------- 5 -------------------------------------- 
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen främja medlemmarnas intressen och stärka gemenskapen, och 
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styrelsen bröt mot dessa stadgar när styrelsen inte ser till alla medlemmarnas bästa. 
Styrelseledamöterna bryter mot det sysslomannaansvar som åligger dem när dessa ledamöter sätter 
sina egna personliga intressen före föreningens bästa. Dvs styrelsen arbetade (med bl.a. osanningar & 
kränkningar) för egen personlig vinning mot medlemmarna i stället för att tillvara föreningens intresse. 
                                    -------------------------------------- 6 -------------------------------------- 
Styrelsen utövar ett extremt maktmissbruk när den maktfullkomliga styrelsen skrupellöst struntar i 
föreningens intressen och  bara försöker rädda sitt eget skinn genom att anlita HSB Malmö och advokat 
Mats Engstrand för hundratusentals kronor i syfte att med alla medel möjliga stoppa mina motioner 
(vilket dessutom innebär att styrelsen bryter mot generalklausulen). Se även punkt Y.1b. 
 
Jag tilläts inte bemöta styrelsens ytterst subjektiva svar på motionerna, via HSB Malmö. Se även S.3b. 
Styrelse/mötesordförande tog alltså, med sin särbehandling, 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. 
 
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). Styrelsens svar var inte bara mer omfattande än mina motioner, styrelsens svar var 
dessutom subjektiva, missvisande, vilseledande, undvikande, ofullständiga och manipulativa, etc.  
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 dessutom mot praxis såväl som styrelsens givna löften. Se även S.4b. 
                                    -------------------------------------- 7 -------------------------------------- 
I praktiken innebar beslutet för motion 1-22, 24-71 och 73-76 att dessa motioner avvisades, precis 
som de motioner som mötesordföranden på eget bevåg/initiativ och på oriktiga grunder avvisade. 
 
Vad jag känner till finns det bara ett läge där lagen medger att en motion kan avvisas (men då av 
stämman och inte av mötesordföranden, som i det här fallet) och det är om det kan påvisas att 
motionen inte härstammar från en medlem. 
 
Jag fråntogs med beslutet i § 17 min möjlighet och rätt att påverka den brf jag är delägare i. 
Medlemmarna kan inte på detta sätt fråntas inflytande och sin enda möjlighet under året att påverka. 
                                    -------------------------------------- 8 -------------------------------------- 
Styrelse/ombud har ej påvisat stöd i regelverk för att kunna ta beslut att frånta medlems motions-
rätt och avvisa en medlems motioner utan behandling och utan att medlemmarna får utnyttja sig 
av sina lagstadgade rättigheter (enl. punkt A-B). Stämman står ej heller över lag/rättsprinciper. 
Styrelse, mötesordförande och stämma har brutit mot likabehandlingsprincipen samt generalklausulen, 
och styrelse/ombud har inte kunnat förklara eller försvara detta heller med stöd i något regelverk. 
                                                            - - - - - - - - - - b - - - - - - - - - - 
Beslutet att inte behandla mina motioner togs på felaktiga grunder; 
-  att motionerna skulle ha behandlats på tidigare stämma, 
-  att beslut om att avvisa/ej behandla motioner kan baseras på att motionerna inte var ”nya”. 
 
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). 
Endast några få av mina motioner hade behandlats vid tidigare tillfälle, men då bara till viss del eftersom 
ingen motion var utformad som någon tidigare motion. 
                                    -------------------------------------- 9 -------------------------------------- 
Styrelsen bröt mot sina upprepade skriftliga löften om att varje medlem alltid bl.a. ska ges 
möjlighet att få sista ordet till motionerna och att försvara sina motioner (enl. punkt A-B ovan).  
 
Styrelsen har flera gånger, bl.a. i svaret till motion #1 2010, skriftligen utlovat att följa regelverken och 
tillvarata medlemmarnas rättigheter - inte minst frågerätten - i samband med motionerna; 
”Motionären ges alltid möjlighet att på föreningsstämman  
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- kommentera styrelsens svar på motionärens motioner ...” 
- ”... och att ytterligare sälja in sina motioner” 
- ”Motionären får då sista ordet beträffande sina motioner” 
- ”Medlemmar har därtill möjlighet att framföra sina synpunkter” 
Ovanstående fyra skriftliga löften, i enlighet med lagen, från styrelsen bröts mot på årsstämman 2010. 
Styrelsen lurade medlemmarna och jag gavs ingen möjlighet att försvara mina motioner. 
När mina frågor stoppades av mötesordföranden under punkten för styrelsens redovisning så tänkte jag 
ställa mina frågor under punkten för motioner, men även detta stoppades. 
 
Så här skriver styrelsen på föreningens webbplats: 
    
”När man själv har möjlighet att påverka sitt boende ökar trivseln”. 
”En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där man tillsammans bestämmer hur ekonomi och 
underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas”. 
”Vi hoppas att du ska engagera dig i frågor som rör ditt boende och bli en aktiv medlem”. 
 
”Vi hoppas att alla medlemmar är med på föreningsstämman för att informera sig om föreningen samt 
tycka till i de frågor som diskuteras”. 
”Motionera regelbundet. Styrelsen behandlar motionen och årsstämman beslutar om att anta, avslå 
eller kanske ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan i motionen. Du har också rätt att ställa frågor 
vid årsstämman”. 
                                    ------------------------------------- 10 -------------------------------------- 
Att årsstämman 2010 gick rätt till var särskilt viktigt med hänsyn till att styrelsen bröt mot lagen 
på flera allvarliga sätt även vid föregående årsstämma, bl.a. avseende mina motioner som då 
aldrig ens kom medlemmarna till del överhuvudtaget.  
 
Årsstämman 2009 – motioner delas ej ut till medlemmarna och behandlas ej, etc. 
På årsstämman 2009 bröt styrelsen inte bara mot 7 kap. 11 § LEF utan även mot 7 kap. 8 § LEF  
(”I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman”) när styrelsen inte ens 
informerade medlemmarna om vilka motioner som lämnats in. För första gången i föreningens historia 
delades motionerna inte ut. Detta dessutom utan att styrelsen tog kontakt med motionär och informerade 
om styrelsens plan att undanhålla motionerna från medlemmarna. Det var helt enkelt inte i styrelsens 
eget intresse att motionerna delades ut och styrelsen ville därför inte ens diskutera detta med mig så att 
jag skulle beredas möjlighet att ändra detta styrelsebeslut. 
 
Årsstämman 2010 – motioner behandlas ej, särbehandling & ingen frågerätt, etc. 
År 2010 delades motionerna ut men motionerna behandlades inte av stämman. Jag fick inte försvara 
mina motioner (mot HSBs kraftigt vinklade och frekvent felaktiga svar åt styrelsen), och medlemmarnas 
frågerätt fråntogs dem även på denna stämma 2010. Allt i strid med generalklausulen åter igen. 
                                                            - - - - - - - - - - b - - - - - - - - - - 
Det var också särskilt viktigt att årsstämman 2010 genomfördes utan särbehandling av mig och i 
laga ordning, utan att bryta mot de grundläggande rättsprinciperna denna gång, eftersom mina 
motioner endast innehöll yrkanden utan motionstext/motiveringar/förklarande bakgrund, då jag 
hade planerat föredra mina motioner på stämman i stället för att skriva en massa text som säkert inte 
alla läser. Motionerna var särskilt uppbyggda för att föredras på årsstämman. Eftersom medlemmarna 
bevisligen saknade förutsättningar för att kunna sätta sig in i motionerna innan stämman, var det särskilt 
viktigt att jag gavs möjlighet att förklara och utveckla motionerna och jag att inte särbehandlades på 
årsstämman 2010. Det var också viktigt eftersom jag fråntogs mina rättigheter även på stämman 2009. 
Mina motioner var uppenbart skrivna på ett sätt som förutsätter och kräver att motionerna måste 
utvecklas och förklaras på stämman. På årsstämman 2010 blev i stället varje svar från styrelsen t.o.m. 
mer omfattande än varje motion. Mina motioner var på 24 sidor och styrelsens kraftigt undermåliga och 
felaktiga svar via HSB var på 26 sidor. Och styrelsen fick sista ordet i strid med styrelsens löften. 
                                    ------------------------------------- 11 -------------------------------------- 
Motioner – brott mot likhetsprincipen - Lagen ger inget utrymme för att behandla motionärer olika 
Jag särbehandlades i strid med likhetsprincipen när specifikt mina motioner - förutom mina av 
mötesordföranden avvisade och därmed ej behandlade motioner - bara  genom ett beslut inte 

Om jag vetat styrelsens avsikt att 
bryta mot lag & löften hade jag 
formulerat motionerna annorlunda. 

Fler löften från styrelsen som 
styrelsen bryter mot. 
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behandlades och jag fråntogs alla mina rättigheter (punkt A), medan annan medlem (precis som 
styrelsen) inte förvägrades sina rättigheter för sina motioner på stämman 2010 (se punkt H2 & T7). 
Den andra medlemmens motioner återkom, men för denna medlem ansåg inte mötesordföranden att 
hans motioner skulle avvisas/inte behandlas pga detta. Detta skäl använde mötesordföranden bara för 
mina motioner. Dvs bara här har likhetsprincipen brutits mot på två sätt; 1. Endast mina motioner skulle 
avvisas/ej behandlas. 2. Endast mina rättigheter i övrigt inskränktes. 
Ingen av övriga motionärer fråntogs några möjligheter eller rättigheter i samband med motionerna. 
 
Under punkten för ”Inkomna motioner och styrelsens svar” så särbehandlades jag i strid med 
likhetsprincipen genom att specifikt mina motioner inte behandlades av stämman och dessutom 
inskränktes min frågerätt här i strid med de grundläggande rättsprinciperna.  
 
Likhetsprincipen, som är en allmän rättsgrundsats och en grundläggande princip inom den svenska 
associationsrätten, kräver enbart att käranden pekar på att olikabehandling har ägt rum, och detta vill jag 
hävda att jag gjort med all önskvärd tydlighet. Bevisbördan ligger därefter på föreningen som måste 
bevisa att det var motiverat av sakliga skäl. 
 
Likhetsprincipen innebär att medlemmar inte får behandlas olika om det inte är sakligt motiverat (NJA 
1977 s 393). Styrelsens enda sakskäl för att särbehandla mig genom att avvisa/ej behandla mina 
motioner samt frånta mig rätten att försvara mina motioner, etc (punkt A-B), är att alla mina motioner 
skulle ha behandlats av stämman tidigare, men detta är bevisligen inte sant och därmed var 
olikabehandlingen, varken från styrelse/mötesordförade eller stämma, inte sakligt motiverad. Vilket det i 
och för sig inte ens hade varit om styrelsens/ombudets påstående varit sant! Se punkt T.2c. 
 
En motionärs givna yttrande-, fråge- och förslagsrätt kan omöjligen inskränkas på det sätt som skedde 
på årsstämman 2010 eftersom motionsrätten och tillhörande minoritetsskydd då skulle falla med detta.  
 
Likhetsprincipen ska genomsyra de beslut som föreningen fattar. När  en majoritet på stämman genom 
mötesordföranden (på uppdrag av styrelsen) begränsar uttryckligen enbart mina rättigheter för mina 
motioner så har med andra ord inte likhetsprincipen på något sätt genomsyrat föreningens beslut.  
                                                            - - - - - - - - - - b - - - - - - - - - - 
Förutom likhetsprincipen (avser åtgärd som leder till olika behandling, särbehandling, och ställer inte 
krav på att åtgärd ska innebära direkt fördel/nackdel för någon) så åberopar jag även generalklausulen; 
 
6:13 LEF: 
"Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller 
annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan 
till nackdel för föreningen eller annan medlem". 
7:16 LEF: 
"Föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en 
medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem". 
 
Dvs; Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får 
inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller 
någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. 
                                                            - - - - - - - - - - c - - - - - - - - - - 
Jag bereddes en otillbörlig nackdel när jag, pga mötesordförandens styrning (på uppdrag av 
styrelsen) och falska uppgifter till stämman samt kränkningar, inte fick föredra mina motioner (se 
punkt A) medan styrelsen bereddes en otillbörlig fördel som slapp stå till svars för de svar på 
mina motioner som styrelsen presenterade, styrelsen behövde inte svara på frågor, styrelsen 
behövde inte förklara sig för de fel och oegentligheter jag tagit upp och där styrelsen därigenom 
inte riskerade att någon motion bifölls som styrelsen skulle behöva genomföra, etc. (6:13 FL) 
Motsvarande gäller för minoriteten på stämman som bereddes en otillbörlig nackdel (se punkt B) vilket 
gav personliga fördelar för styrelsen (och vissa andra förtroendevalda). 
Motsvarande gäller för föreningen som bereddes en otillbörlig nackdel, till personlig fördel för styrelsen. 
Föreningsstämman eller föreningsstyrelsen får inte missgynna eller gynna vissa medlemmar på 
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bekostnad av föreningen eller andra medlemmar. Stämman bröt på ett flagrant sätt mot general-
klausulen (7:16 FL) när stämman tog beslutet att specifikt mina motioner inte skulle behandlas. 
                                                            - - - - - - - - - - d - - - - - - - - - - 
Såväl styrelse som en majoritet på stämman har betett sig osolidariskt. Styrelsen har med stöd av 
mötesordföranden utövat ett extremt maktmissbruk i eget personligt syfte. Medan jag + minoriteten på 
stämman + majoriteten i föreningen beretts otillbörliga nackdelar med beslutet i §17 så har styrelsen (+2 
lekmannarevisorer + valberedningens självutnämnda sammankallande) beretts otillbörliga fördelar. 
I bil. 1 har jag försökt splitta upp en del av brotten mot generalklausulen i delmängder för att på 
detta sätt tydliggöra hur beslutet i § 17 ledde till att jag (m.fl) bereddes en otillbörlig nackdel 
medan andra, som styrelsen, bereddes otillbörliga fördelar. 
                                                            - - - - - - - - - - e - - - - - - - - - - 
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?  
                                                            - - - - - - - - - - f - - - - - - - - - - 
Minoritetsskydd – Likhetsprincipen, generalklausulen och motionsrätten 
Det som skedde på årsstämman 2010 var i strid med likhetsprincipen och generalklausulen. 
Minoriteten i ekonomiska föreningar ska skyddas av att föreningsorganen måste handla efter 
likhetsprincipen och generalklausulen så att otillbörliga fördelar eller nackdelar inte uppstår vid dess 
beslutsfattande (som bl.a. inträffade när mina motioner ej behandlades på  stämman 2010, även 2009).  
 
De rättigheter som medlemmen har i föreningen är att delta vid föreningsstämman och att försöka 
påverka beslut, vilket är en självklar utgångspunkt enligt den associationsrättsliga likhetsprincipen. 
Men mötesordförande, styrelse och t.o.m. stämma stoppade mig från denna lagstadgade rättighet att 
försöka påverka och informera genom mina motioner. 
                                                            - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - 
Mötesordföranden arbetade till nackdel för en part (mig) och till fördel för annan part (styrelsen) 
-En mötesordförande ska inte utsätta enskild medlem för särbehandling (vilket Engstrand erkänt att han 
 gjorde för mig på stämman 2010, förutom att detta var uppenbart ändå), i strid med likhetsprincipen. 
-Ej heller ska mötesordföranden utnyttja sin roll (jäv) för att ge styrelsen (tillika mötesordförandens  
 inkomstkälla och uppdragsgivare) personliga fördelar, så som skedde genom hela årsstämman 2010,  
 i strid med generalklausulen. Brott mot 6:13 LEF. 
 
En mötesordförande ska vara oberoende/neutral samt behandla alla medlemmar lika (vilket Engstrand 
också erkänt och styrelsen tidigare utlovat skriftligt). Trots att styrelsen utlovat att medlemmar inte ska 
fråntas sina rättigheter så fungerade det inte så på årsstämman 2010, i strid med bl.a. generalklausulen. 
 
De enorma resurser (hundratusentals kronor) styrelsen lägger på att försöka avstyra mina motioner och 
frågor understryker styrelsens brott mot generalklausulen/6:13 LEF. 
                                                            - - - - - - - - - - b - - - - - - - - - - 
Mötesordförandens särbehandling i strid med likabehandlingsprincipen och generalklausulen, 6:13 LEF 
Den externa mötesordföranden tog sig rätten helt på eget bevåg/initiativ, på uppdrag av styrelsen, att 
inledningsvis avvisa två av mina motioner. Detta bevisligen utan korrekt grund såväl som utan lagstöd för 
detta, och helt uppenbart endast i syfte att försöka övertyga tillräckligt många att sedan ta det ogiltiga 
beslutet att inte heller behandla mina övriga motioner och inte ge mig möjlighet att försvara mina 
motioner eller bemöta styrelsens svar, etc (punkt A-B). I strid med generalklausulen/likhetsprincipen. 
 
Jag särbehandlades inte minst genom den behandling jag utsattes för vid mina frågor vilket sedan var en 
starkt bidragande orsak till att jag fråntogs alla mina rättigheter när mina motioner skulle behandlas. 
Jag utsattes för extrem särbehandling (kränkningar, fick inte ställa frågor och svar gavs inte, den enda 
vars motioner som inte skulle behandlas, etc.) av mötesordföranden/styrelsen. 
 
Övriga motionärers motionsrätt och frågerätt inskränktes inte. T.ex. fick styrelsen och dess närmaste fritt 
tala för sin ”hemliga” motion på årsstämman 2010. Dvs brott mot generalklausulen! 
                                                            - - - - - - - - - - c - - - - - - - - - - 
Jag utsattes för konstanta kränkningar, t.o.m. av mötesordföranden (dessutom på tidigare stämmor). 
Beslutet att inte behandla mina motioner föregicks av styrelsens/mötesordförandens kränkningar av mig i 
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syfte att i mesta möjliga mån vända stämman mot mig. Brott mot 6:13 LEF. 
Dessa kränkningar fortsätter i styrelsens/ombudets inledande ”bakgrund” (dvs vad de kallar för 
”bakgrund”) i sitt svar på klandret, vilket bekräftar hur styrelse/mötesordförande beter sig på stämman.  
 
Mötesordförande/styrelse arbetade genomgående medvetet upp en hätsk stämning mot mig på 
stämman och mötesordföranden ville inte en enda gång be störande stämmodeltagare att uppföra sig, 
och ignorerade - i strid med hur stämmor ska bedrivas - helt varje gång jag ropade ”ordningsfråga”. 
 
Mötesordförandens/styrelsens agerande på stämman var uteslutande för att utsätta mig för andras 
missaktning och på detta sätt ”vinna mark”. Styrelsen utnyttjade sin maktposition maximalt för att skaffa 
sig egna personliga fördelar och försvåra så mycket som möjligt för mig. Se N.10 och L.8/O.7. 
                                                            - - - - - - - - - - d - - - - - - - - - - 
Mötesordföranden övertygade med härskartekniker stämman att inte behandla specifikt mina motioner 
av det osanna skälet att mina motioner skulle ha behandlats tidigare. MO/styrelse bröt mot 6:13 LEF. 
Många medlemmar lämnade i protest stämman när mötesordföranden inledde denna process. 
 
Mötesordföranden lurade stämman (och bröt därmed mot 6:13 LEF) att tro; 
- att mina motioner behandlats av tidigare stämma.  
- att stämman har rätt att ta beslut att inte behandla särskilt utvald medlems motioner och frånta denna  
  motionär hans rättigheter (enl punkt A-B) med som grund att motionerna skulle ha behandlats tidigare.  
 
Varje gång mötesordförande Engstrand upplever att styrelsen hamnar i ett trängt läge kommer han till 
styrelsens undsättning och antingen avbryter frågan eller svarar åt styrelsen. 
 
Beslutet att inte behandla mina motioner baserades på mötesordförandens felaktiga uppgifter till 
stämman och hela denna process drevs av den externa mötesordföranden på uppdrag av styrelsen.  
Det var alltså mötesordförandens styrning som var den utlösande/enda faktorn till beslutet i klump att 
mina motioner ej skulle behandlas, och för alla andra odemokratiska företeelser på stämman (se Q9). 
                                                            - - - - - - - - - - e - - - - - - - - - - 
Styrelsen drev med hjälp av mötesordföranden stämman enkom i egen personlig vinning, medan jag 
enbart försökte utnyttja mig av mina rättigheter och verka för mitt och hela föreningens bästa! 
 
Som alla kan se gör styrelsen allt för att motarbeta mina motioner. Styrelsens ambition var bara att till 
varje pris försöka få samtliga mina motioner att avslås av stämman oavsett vad de handlar om, istället för 
att mina motioner behandlas i demokratisk ordning enligt lag, praxis och löften. Se U.1-b. 
                                    ------------------------------------- 13 -------------------------------------- 
KONSEKVENS: 
Om jag fått försvara mina motioner enligt regelverken så hade jag säkert kunna vända stämman till att 
inte följa styrelsens hundraprocentiga avslag till alla motioner och i stället hade jag med all säkerhet fått 
tillräckligt många med mig för att ett antal av motionerna hade bifallits, till gagn för mig och hela 
föreningen. Se även punkt S.4b. 
Beslutet att inte behandla mina motioner är samma som att motionsrätten fråntagits medlemmarna, inte 
bara på årsstämman 2010, utan även för all framtid. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Stämmoprotokoll årsstämma 2010 
 
 
Klander av årsstämma i brf  
 
Komplettering, del 2 - Huvuddokument för nedanstående tre bilagor  
Bilaga 1 - Svar på styrelsens svar, mening för mening 
Bilaga 2 - Exempel på frågor som inte fick ställas och svar som inte gavs  
Bilaga 3 - Styrelsens, mötesordförandens och ombudets smutskastning  
 
FÖLJANDE INFORMATION SAMMANSTÄLLER DE VÄSENTLIGA BITARNA: 
Komplettering, del 3 - Huvuddokument för nedanstående bilagor 
Bilaga 1 – Detta dokument 
Bilaga 2 - Brott mot generalklausulen – 6:13 + 7:16 LEF 
Bilaga 3 - Avvisning av motion #23 och #72 
Bilaga 4 - Frågor får ej ställas & styrelsen vägrar svara på frågor på stämman  
 
Komplettering, del 4 (PDF)  
 
Komplettering, del 5 
Bilaga 1 - Svar på styrelsens (via Engstrand) skrivelse #2 (11 sidor)  
Bilaga 2 - Kopia av bil. 2, 2010-10-13, här intygat att innehållet är korrekt (7 sidor)  
Bilaga 3 - Om styrelsens vägran att svara på frågor och förhindrade att ställa frågor (5 sidor)  
Bilaga 4 - Intyg om att svaranden ljuger om att mina motioner förekommit tidigare (1 sida) 
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