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Bil. 2 – Brott mot generalklausulen – 6:13 + 7:16 LEF – Exempel från årsstämman 2010 
 

Det mest primära här är att jag beretts en otillbörlig nackdel genom att den påvisade olikabehandlingen med 
stämmans beslut i § 17 ledde till att jag inte tilläts föredra mina motioner enligt praxis och styrelsens löften. 
Resultatet av olikabehandlingen blev att jag varken fick gehör för mina motioner eller möjlighet att på kortare eller 
längre sikt ändra stämmans, eller delar av stämmans, inställning till mina motioner och dess yrkanden.  
 
På bekostnad av mina motioner & grundläggande rättigheter och på bekostnad av minoriteten på stämman (samt 
föreningen och vad som var bäst för den) så fick jag inte föredra mina motioner. Att jag inte fick föredra mina 
motioner på brukligt sätt innebar naturligtvis att jag bereddes en otillbörlig nackdel eftersom det fick konsekvensen 
att specifikt jag inte gavs möjlighet överhuvudtaget att påverka stämman och föreningen i den riktning som jag som 
motionär och delägare önskade (dvs framåt) vid årets enda tillfälle för detta (precis som föregående år).  
                                                                                - - - 2 - - -  
- En mindre majoritet av stämman behandlade mig osolidariskt när specifikt jag i §17 inte fick argumentera (etc) för 
mina motioner. 
Jag bereddes en otillbörlig nackdel genom att jag, efter MOs styrning och diskriminering av mig, inte fick tala för 
(etc) mina ej kompletta motioner, och därmed inte kunde framhäva motionerna (etc). 
 
- När styrelsen lägger runt hundratusen av bl.a. mina pengar på varje årsstämma för att motverka mina 
motioner och stoppa mina frågor så bereds jag en osedvanligt otillbörlig nackdel bara av detta.  
Att då den maktfullkomliga styrelsen dessutom anlitar en advokat för att ytterliggare förtrycka viss enskild 
medlems demokratiska rättigheter visar på ett extremt maktmissbruk som missgynnar mig maximalt. 
 
- Styrelsens maktmissbruk och strävan att sabotera för mina motioner, enligt vad jag tidigare beskrivit, genom 
styrelsens undermåliga beslutsunderlag och styrelsens uppdrag till mötesordföranden, styrelsens vägran att 
samarbeta och diskutera motioner med motionär för att effektivisera stämman, styrelsens sena motionsutdelning, 
styrelsens hemlighållande av sin plan att stoppa behandlingen av specifikt mina motioner, styrelsens 
hundraprocentiga rekommendation till avslag med stöd av HSB, kränkningarna, etc, i strid med bl.a. styrelsens 
sysslomannaställning, gav mig en otillbörlig nackdel på stämman, i beslutet för mina ej kompletta motioner och 
missgynnade mig genom att mina möjligheter att få gehör för mina ej kompletta motioner därmed reducerades rejält.  
 
- Att styra stämman till att behandla motionerna seriöst torde dessutom ligga inom styrelsens sysslomannaskap. 
Trots detta så har styrelsen inte i något läge varit intresserad av att försöka styra in stämman (i vilken ledamöterna 
själva ingår) på rätt väg. Istället verkade styrelse/MO i eget intresse för det rakt motsatta. Detta missgynnar alla 
motionärer som inte tycker som styrelsen i allt och de motionärer som vill att utvecklingen ska gå framåt. 
 
* Styrelsen, med sitt sysslomannaansvar, tillsammans med MO, missbrukade sin makt när de arbetade för att 
jag inte skulle få föredra mina ej kompletta motioner på brukligt sätt, enligt praxis och styrelsens givna löften. 
Speciellt eftersom styrelse/MO hemlighöll sin plan att diskriminera mig ända in i det sista.  
 
* Styrelse/MO har, i samarbete med den lilla majoriteten på stämman,  missbrukat sin makt genom att de 
osolidariskt  saboterat minoritetsskyddet och specifikt mina motioner, samt underminerat föreningens verksamhet. 
 
- Minoriteten av stämmodeltagarna (de som inte instämde i det odemokratiska beslutet att köra över mina 
motioner) drabbades av en otillbörlig nackdel genom att de förvägrades möjligheten att besluta om mina motioner, 
höra mig förklara yrkandena, ställa frågor på mina ej kompletta motioner, lägga tilläggsyrkanden, etc.  
Detta enbart eftersom majoriteten, som på oriktiga grunder röstade för att inskränka specifikt min motionsrätt på sitt 
illojala och maktfullkomliga sätt, inte ville ge dem denna möjlighet. Om de, av den lilla skara som var kvar vid 
detta beslut, inte ville höra mig tala för mina motioner så var det dem valfritt att gå hem. Ingen tvingade dem 
kvar under denna sista punkt i dagordningen. MO uttalade vid detta tillfälle att han ville komma hem och slippa 
behandla motionerna. Att inte behandla mina motioner gynnade bara styrelsen (och vissa andra förtroendevalda). 
 
- Föreningens medlemmar, som jag representerade/talade för med mina motioner (medan styrelse/MO bara 
representerade sig själva), bereddes en otillbörlig nackdel av stämman eftersom jag fråntogs min rätt att med mina 
motioner bidra till en bättre fungerande och mer medlemsinriktad organisation som mer ser till medlemmarnas/ 
föreningens intressen än styrelsens egna personliga intressen. Styrelsen visar att det ska vara omöjligt att kritisera 
styrelsen och dess arbete, vilket missgynnar dem som vill engagera sig såväl som hela föreningen. 
 
- Stämmans beslut i § 17, som kraftigt missgynnade mig genom att jag inte bereddes möjlighet att ändra stämmans 
åsikt, missgynnade alltså inte bara mig utan även övriga 85% ej närvarande medlemmar i föreningen.  
Dvs i praktiken resulterade beslutet i § 17 i att en otillbörlig nackdel bereddes föreningen.  
 
- Styrelsens maktmissbruk, med de stora summor av medlemmarnas pengar som styrelsen spenderar på att 
försöka stoppa mina motioner, ledde till att jag missgynnades genom att alla mina många motioner, som främst 
gick ut på att förbättra demokrati, medlemskontroll, medlemsinflytande, öppenhet, insyn, engagemang, ärlighet och 
etik i föreningen, inte behandlades och jag gavs inte möjlighet att påverka stämmans inställning.  
 
* Styrelse/MO visade på ett allvarligt maktmissbruk när de arbetade för att frånta mig rätten att föredra motionerna 
(och att ta separata beslut för motionerna), med de konsekvenser detta fick för föreningen och medlemmarna.  
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- Vad kan i högre grad vara en otillbörlig nackdel i en medlemsförening än att inte få utnyttja det enda tillfälle på 
året när man som medlem har en lagstadgad rättighet att påverka den förening man också är delägare i? 
Styrelsen har 364 dagar om året när de kan göra i princip vad de vill (vilket de också gör). Varför skulle det då inte 
vid detta enda tillfälle på året ens vara möjligt att som delägare göra sin röst hörd och bemöta styrelsen? 
Det är min bestämda åsikt att inget kan vara mer av otillbörlig nackdel än att man som delägare i en förening  
diskrimineras genom att man fråntas sina absolut mest grundläggande demokratiska rättigheter att påverka den 
medlemsorganisation som man tillhör och som i så hög grad påverkar ens personliga ekonomi och liv.  
 
Är styrelsen till för medlemmarna eller är medlemmarna till för styrelsen? 
                                                                                - - - 3 - - -  
Bristande svar: 
- Genom att styrelsen i svaren från HSB i stor del undvek att bemöta mina yrkanden i sak och dessutom förvrängde 
innehållet i mina motioner så gjorde styrelsen det svårt/omöjligt för medlemmarna att förstå motionerna och ta rätt 
beslut. Därigenom  missgynnade styrelsen mig kraftigt i mina möjligheter att påverka stämman och få genom mina 
motioner (och i §17) när jag inte ens fick ställa frågor på styrelsens ofta väldigt märkliga synpunkter/påståenden.  
 
- När mina motioner inte behandlades bereddes jag en otillbörlig nackdel genom att styrelsens kraftigt bristfälliga 
svar på mina ej kompletta motioner fick stå helt oemotsagda. Igen! Jag fråntogs min möjlighet att få stämman till att 
förstå alla subjektiva, manipulativa och vilseledande formuleringar som styrelsen framfört i motionerna. 
 
- Styrelsens svar på motionerna  (och den undermåliga behandlingen av motionerna) missgynnade mig i mina 
möjligheter att föra fram mitt budskap på stämman och att påverka stämmans beslut i § 17, som starkt föranletts av 
styrelsens - i eget personligt intresse - styrning av stämman (via MO) mot mig samt MOs osanningar. 
 
- Att jag, genom särbehandlingen från MO/styrelse, fråntogs möjligheten att få svar på mina frågor till styrelsen gav 
mig en otillbörlig nackdel. Detta eftersom jag fråntogs min möjlighet att bemöta vad styrelsen skrivit om mina 
motioner och därmed fick styrelsens subjektiva synpunkter stå oemotsagda (jag tilläts inte påvisa alla felaktigheter i 
styrelsens svar och försök till motiveringar till avslag).  
- Jag missgynnades även genom att jag inte gavs möjlighet att få svar på vad styrelsen menat i sina svar, etc.  
 
* Styrelsen missbrukade sin makt när styrelse/MO arbetade för att slippa svara på mina frågor till motionerna.  
Det torde heller inte vara förenligt med styrelsens sysslomannaansvar att undvika frågor på detta sätt bara för att 
styrelsen vill mörka så mycket som möjligt så medlemmarna inte skulle ges en möjlighet att förstå hur styrelsen (och 
den valberedning och de revisorer som sitter tätt tillsammans med styrelsen på stämmorna) misskött sitt uppdrag. 
 
- Eftersom styrelsen inte informerar & aldrig svarar varken på frågor som ställs i motionerna eller mellan stämmorna 
(när jag t.ex. hade något så akut som en misstänkt vattenskada så tog det mig över en månad att ens få styrelsen att 
svara, och de hade nog inte svarat ens då om det inte var för andra orsaker som de tvingades svara mig) 
missgynnades jag på stämman särskilt när jag inte fick föredra mina motioner och ställa mina frågor där. 
 
Enligt styrelsens upplysningsplikt & löften och medlemmens frågerätt ska styrelsen svara på de frågor som ställs 
på stämman, men jag fick först inga svar på de frågor jag ställde på stämman under punkten för årsredovisning (då 
stämmoordföranden stoppade  frågor från mig) och sedan fick jag inte ens ställa frågor (kopplade till mina motioner) 
överhuvudtaget. Särskilt viktigt med hänsyn till att styrelsen ej besvarar frågor mellan stämmorna. 
Då styrelsen inte ens före stämman velat svara på mina frågor gav detta mig en särskilt otillbörlig nackdel. 
                                                                                - - - 4 - - -  
Komplettering: 
- Mina motioner var inte kompletta i skrift eftersom de bara innehöll själva yrkandena. De behövde kompletteras av 
mig på stämman där frågor också måste redas ut och besvaras. Denna möjlighet till komplettering förvägrades mig 
(enbart för mig) och gav mig därmed en otillbörlig nackdel i min strävan att uppnå en bättre fungerande förening 
där mina och andra medlemmars intressen tillvaratas, och inte bara styrelsens och vissa andra förtroendevaldas. 
                                                                                - - - 5 - - -  
- Jag bereddes en otillbörlig nackdel genom att jag inte fick komplettera mina motioner med det som tillkommit 
under det ”svarta tidshålet”; de för styrelsen gynnande tre månaderna mellan inlämnande av motioner och stämma. 
                                                                                - - - 6 - - -  
Lösningsförslag, debatt, väcka intresse: 
- Jag bereddes en otillbörlig nackdel genom att jag, med stämmans osolidariska beslut genom MOs förslag i  
§ 17, förvägrades möjligheten och rätten att få olika lösningsförslag på de yrkanden jag framställt för att därigenom 
komma fram till den bästa slutgiltiga lösningen som majoriteten skulle kunna enas om.  
 
- Eftersom motioner även är till för att väcka debatt & intresse för sina yrkanden, för att därmed komma fram till den 
bästa lösningen så bereddes jag en otillbörlig nackdel när stämman i § 17 fråntog mig denna möjlighet till debatt. 
 
- Motioner som man vill få igenom behöver ibland upprepas och förtydligas för att kunna smälta in och vinna 
acceptans. Att stämman fråntog mig möjligheten att tala för mina ej kompletta motioner som brukligt förtog denna 
möjlighet att väcka tankar (speciellt hos de medlemmar som inte ens läst motionerna) för de beslut som jag ville 
skulle genomföras, vilket av denna anledning gav mig en otillbörlig nackdel för mina motioner.  
 
- På motsvarande sätt bereddes minoriteten på stämman en otillbörlig nackdel. 
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                                                                                - - - 7 - - -  
Tilläggsyrkanden: 
- Genom stämmans beslut i § 17 att frånta mig (som enda motionär) möjligheten att få tilläggsyrkanden eller själv 
ställa tilläggsyrkanden för mina motioner missgynnades jag.  
- Motsvarande gällde minoriteten på stämman (vid tillfället för beslutet!) som bereddes en otillbörlig nackdel 
genom att de fråntogs denna möjlighet till tilläggsyrkanden, etc. 
                                                                                - - - 8 - - -  
Kränkningar: 
- MOs särbehandling av mig, där jag vid flera tillfällen kränktes under stämman, byggde upp en fientlig inställning 
mot mig inför behandlingen av motionerna bland i huvudsak de medlemmar som står styrelsen närmast.  
Som en följd av MOs agerande och diskriminering av mig på stämman missgynnades jag ytterliggare när 
några medlemmar försökte uppvigla stämman mot mig med sina hatyttringar och kränkningar, utan att 
mötesordförande ville ingripa mot eller stävja detta. Detta bidrog sedan till att mina motioner ej behandlades.  
 
- De kränkningar av mig som förekom under stämman bidrog oundvikligen starkt till den negativa inställningen bland 
stämmodeltagare som MO/styrelse arbetade för att bygga upp. Detta ledde till att jag missgynnades genom att 
mina motioner inte behandlades och genom att alla mina tillhörande rättigheter fråntogs mig när jag inte fick föredra 
mina motioner (ej kompletta) som brukligt, dvs enligt praxis och enligt styrelsens skriftliga löften.  
 
- Jag bereddes en otillbörlig nackdel genom att jag utsattes för kränkningar av MO samt av vissa övriga 
förtroendevalda (lekmannarevisorer och styrelsens ordförande). Styrelsen t.o.m. understödjer direkta och upprepade 
allvarliga hotelser från valberedningens självutnämnda sammankallande (Paul Lundqvist). Även hot från styrelsen! 
Genom stämmans negativa attityd röstade stämman inte utifrån innehållet i mina motioner och vad som är bäst för 
medlemmarna. Mina motioner missgynnades av främst mötesordförandens (och till viss del även styrelsens) tydliga 
och uttalade negativa inställning till mig. 
                                                                                - - - 9 - - -  
- Den särbehandling och diskriminering jag utsattes för där bara jag som engagerad motionär stoppas från att 
föredra mina ej kompletta motioner medan andra, som t.ex. företräder styrelsen och styrelsens åsikt, fritt får påverka 
stämman i sin riktning är ett allvarligt maktmissbruk där jag som enskild motionär missgynnas. 
 
- Jag missgynnades kraftigt jämfört med de andra motionärerna genom stämmans beslut att mina motioner inte 
skulle behandlas och att jag inte gavs möjlighet att påverka stämman. Jag gavs en otillbörlig nackdel eftersom 
detta i praktiken gjorde specifikt mina ej kompletta motioner verkningslösa och eftersom all tid och allt arbete jag lagt 
ner på detta (inklusive tiden för mitt presentationsmaterial) därmed var bortkastat.  
                                                                              - - - 10 - - -  
- Eftersom jag lagt ner ett enormt tidskrävande arbete på mina motioner bereddes jag därför en särskilt otillbörlig 
nackdel genom att allt detta arbete spolierades av stämmans maktfullkomliga beslut till min nackdel. Just att mina 
motioner var så många gjorde det särskilt viktigt att jag inte särbehandlades på stämman och missgynnades på det 
sätt som ändå skedde. Styrelsen och dess allierade ville visa att engagemang inte ska löna sig på något sätt. 
                                                                              - - - 11 - - -  
Motioner om övriga förtroendevalda: 
- Jag bereddes en otillbörlig nackdel eftersom jag bl.a. inte fick redovisa problemen med revisorernas bristande 
engagemang/kunskap (t.ex. motion #7, #9, #34, #56, #57). Att jag med nuvarande system tvingades vänta 1-2 år 
med att upplysa om detta var illa nog. Nu lyckades styrelsen i eget intresse med hjälp av stämman fördröja detta 
ännu ett år, och därmed blir det naturligtvis i det närmaste omöjligt att så här långt efteråt rätta upp detta.  
- Motsvarande gäller mina motioner som berör valberedningen och dess arbete (t.ex. #4). 
                                                                              - - - 12 - - -  
Illojal och osolidarisk styrelse (och stämma): 
* Genom att styrelsen missbrukar sin makt på detta odemokratiska sätt svärtas föreningens rykte ner, vilket inte 
är solidariskt gentemot medlemmarna eftersom detta missgynnar föreningen som helhet. 
Genom sitt agerande på och inför stämman har styrelsen brustit i sitt sysslomannaansvar. 
 
* Styrelsen visade på en skrämmande illojalitet gentemot föreningens medlemmar, som styrelseledamöterna är 
satta att värna om, när styrelsen via MO verkade för att motionsrätten skulle inskränkas specifikt för den i föreningen  
som verkligen arbetar för alla medlemmars bästa. En styrelse som inte har något att dölja hade gjort tvärtom. 
 
- Det illojala beteendet av styrelse och del av stämma, där jag inte fick föredra mina motioner på normalt sätt om 
t.ex. styrelsens misstänkta oegentligheter och revisorernas bristande engagemang och kunskap, och där dessa 
motioner därför inte behandlades, missgynnade mig men även övriga delägare i föreningen.  
   
Styrelsen har visat på såväl maktmissbruk som illojalitet mot de drygt 240 medlemmar i föreningen som de är 
satta att företräda, när styrelsen missbrukar sina positioner för att i eget intresse köra över motioner som bara är till 
för att uppnå en bättre fungerande medlemsorganisation och att skapa en bättre situation för medlemmarna. 
                                                                              - - - 13 - - -  
* Styrelsen missbrukade sin makt genom att aldrig i något läge (före eller under stämman) försöka styra stämman i 
demokratisk riktning. Det låg ej i styrelsens eget intresse, och tystnad kan också vara en form av maktmissbruk.  
* Styrelsen hade makten att i varje stund påverka medlemmarna så att ingen särbehandling av motionär skulle ske, 
men styrelsen valde i egenintresse att inte göra detta, utan särbehandling var istället styrelsens mål och något 
styrelsen aktivt arbetade för.  
* Styrelsen har bl.a. missbrukat sin makt genom att inte (varken före eller under stämma) vilja klargöra för 
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medlemmarna att motionerna ska tas på allvar och att medlemmarna ska behandla motionerna seriöst oavsett 
inställning till motionär pga att motionären för fram problem i föreningen (som bristande engagemang). 
* Styrelsen visar på maktfullkomlighet och bristande förståelse för och hänsyn till demokratiska rättigheter (jag 
utsattes dessutom för massiv kritik av styrelse/MO enkom för att jag engagerat mig i att skriva motioner).  
Styrelsen och mötesordförande samarbetade i att nedvärdera mig som person och försöka vända stämman mot mig 
som enskild medlem, dessutom t.o.m. med rena lögner. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
      Styrelsen - och styrelsens närmaste allierade; revisorer & valberedning - bereddes otillbörlig fördel 
 
+ Att jag inte fick föredra mina motioner som brukligt gynnade självfallet främst styrelsen som därmed fick sin vilja 
igenom utan att behöva argumentera för något eller förklara sig. Styrelsen gynnades avsevärt av att de slapp 
förklara sig för motionerna (inte minst motion #10, 12, 13, 25). Allt skulle ske på styrelsens villkor! 
 
+ Att styrelsen missbrukade sin makt, och därmed även bröt mot sitt sysslomannaansvar, för att bl.a. undvika 
svara på mina frågor  ledde till att styrelsen gynnades genom att bl.a. de brister i styrelsens arbete som jag försökt 
peka på i mina yrkanden inte kunde klarläggas.  
 
+ Framförallt så har styrelsen, genom den påvisade olikabehandlingen, beretts en otillbörlig fördel genom att 
styrelsen därigenom tog udden av mina motioner. Styrelsen gynnades genom att de utnyttjade sin maktposition 
för att få sin vilja igenom att ingen av mina motioner skulle bifallas av stämman, i enlighet med styrelsens 
rekommendationer till avslag, utan att jag hade möjlighet att påverka detta i enlighet med mina yrkanden.  
 
+ Att jag inte fick föredra mina motioner som brukligt innebar naturligtvis en otillbörlig fördel för de 
antidemokratiska krafterna i föreningen, som därmed befäste sina positioner (till nackdel för övriga medlemmar i 
föreningen). De antidemokratiska krafterna i styrelsen gynnades avsevärt genom att jag inte diskriminerades och 
fick föredra mina motioner och informera om missförhållanden, och inte gavs möjlighet att påverka stämman.  
 
+ Styrelsen gynnades särskilt av att jag inte fick föredra motionerna eftersom felaktigheterna i styrelsens svar 
därmed inte tydliggjordes, vilket i sin tur även eliminerade risken att det skulle avslöjas hur illa beslutsunderlaget från 
styrelsen var och som ytterliggare ökade styrelsens möjligheter att stoppa mina motioner från att bifallas.  
 
+ Styrelsens maktmissbruk, med det bristfälliga beslutsunderlaget och styrelsens bristfälliga svar, tillsammans 
med mötesordförandens agerande på styrelsens uppdrag, resulterade i den negativa inställning till mig som uppstod 
på stämman, vilket gynnade styrelsen så att mina motioner ej skulle bifallas eller ens behandlas av stämman.  
 
+ Styrelsen skaffade sig otillbörliga personliga fördelar på medlemmarnas bekostnad genom att MO inte styrde 
stämman, utan helt (som alltid) lät de störande elementen (främst valberedningens sammankallande) hållas. 
 
+ Styrelsens maktmissbruk, där styrelsens svar på motionernas yrkanden ofta inte var relevanta och som t.o.m. 
förvrängde betydelserna av mina yrkanden, gynnade styrelsen så att stämman inte skulle förstå motionerna och 
inte ta mina motioner på allvar och t.o.m. att stämman skulle vändas mot mig, vilket ledde till en otillbörlig fördel för 
styrelsen som därigenom besparade sig själva arbete och undvek krav på att behöva prestera något.  
 
+ På bekostnad av att mina motioner inte behandlades fick bl.a. styrelsen en stor fördel.  
Vad kan i högre grad än detta visa på att styrelsen gynnades genom att styrelsen slipper krav på sig med stöd av 
styrelsens egna maktfullkomliga metoder - bristfälligt beslutsunderlag, rekommendation till avslag för 
samtliga yrkanden, kränkningar, etc enligt vad jag tidigare redovisat - för att uppnå detta? 
                                                                              - - -  B  - - -  
+ Vissa förtroendevalda utöver styrelsen - lekmannarevisorer och valberedning - gynnades av att jag inte fick 
föredra mina motioner. De bereddes en otillbörlig fördel eftersom jag då, utifrån mina motioner, inte fick belysa de 
problem som finns inom bl.a. revisionen och valberedningen, och därmed behövde de inte argumentera för något.  
 
+ Lekmannarevisorerna gynnades avsevärt av att jag inte gavs möjlighet att föredra mina motioner om deras 
roll/arvode (bl.a. motion #7, #9, #34, #56, #57) och de behövde inte  stå till svars för sina handlingar eller förklara 
sig. T.ex. där revisorerna inte haft någon som helst synpunkt eller anmärkning på det helt uppenbara lagbrott av 
styrelsen som framgick med all önskvärd tydlighet t.o.m. av styrelsens stämmoprotokoll 2009. 
+ Lekmannarevisorerna, som tidigare vägrat besvara varje fråga om deras arbete, bereddes en otillbörlig fördel 
genom att jag inte tilläts utreda och redovisa förhållandena runt detta och påverka stämman att kräva åtgärder.  
 
+ På motsvarande sätt gynnades valberedningen (se t.ex. motion #4 i motionsbilagan). 
                                                                              - - -  C  - - -  
+ Jag har lagt ner oerhört mycket tid och arbete på att ta fram värdefulla motioner för att föra föreningen framåt, bl.a. 
med förslag avsedda att försöka hindra att oegentligheter begås, så saboteras på ett ögonblick allt det arbete jag 
lagt ner, detta enbart för att gynna styrelsens och de odemokratiska krafternas syften.  
                                                                              - - -  D  - - -  
Lojalitetsplikt mot medlemmarna - Styrelsens illojalitet mot medlemmarna 
Styrelsen har en lojalitetsplikt gentemot medlemmarna eftersom den inte får tillvarata egna 
eller annans intressen framför föreningens, men i fallet med mina motioner till årsstämman 
2010 så gick styrelsen med råge förbi denna lojalitetsplikt.  
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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 - Övergripande sammanfattning av ej behandlade motioner 
Bilaga 2 – Detta dokument 
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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