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                              Bil. 3 - Avvisning av motion #23 och #72, sammanfattning 
  
Avvisningen av de två motionerna skedde uteslutande av mötesordföranden. Stämman tog inget beslut i 
denna fråga (precis som Mats Engstrand själv skriver; "Det är riktigt att jag som stämmoordförande 
avvisade två motioner som otillbörliga"). Dvs mötesordföranden ställde sig över stämman som 
föreningens högsta beslutande organ. Den odemokratiska avvisningen av motionerna är dessutom i strid 
med styrelsens skriftliga löften och praxis! 
  
Men även om stämman tagit detta beslut att avvisa motionerna på de oriktiga grunder som 
mötesordförande Mats Engstrand på ett så utstuderat sätt presenterade på stämman, var står det i lagen 
att en stämma har befogenhet att frångå minoritetsskydden och särbehandla en motionär på ett så 
osolidariskt sätt och bestämma att dennes motioner inte ska tas upp till behandling samt att stämman 
kan förvägra en särskilt utvald medlem alla sina demokratiska rättigheter på stämman (enligt vad jag 
tidigare tagit upp), t.ex. medlemmens yttrande-, fråge- och förslagssrätt? Dessutom på på falska 
grunder enbart i syfte att gynna styrelsen och för att ge mig en otillbörlig nackdel! 
                                                         - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - 
De skäl styrelse/ombud uppger för att mötesordföranden avvisade mina motioner är 
fullständigt obegripliga och bekräftar bara att styrelsens/mötesordförandens särbehandling av mig 
enbart var i syfte att missgynna mig i mesta möjliga mån och väcka misstro till mina motioner, till gagn 
för styrelsen. 
Styrelsen hävdar att mötesordföranden på eget bevåg kan avvisa motioner pga personligt tyckande om 
att innehållet i rubriken är irrelevant och pga personligt tyckande om att rubriken skulle vara 
"ärkekränkande" för styrelse/styrelseordförande. 
Rubrikerna var i allra högsta grad relevanta och det fanns inget ärekränkande någonstans. Det är bara 
påhitt av styrelse/mötesordförande. 
  
Det fanns absolut inget ärekränkande i rubrikerna i direkt motsats till vad styrelsen/mötesordföranden, å 
sin sida däremot, försöker göra med mig vid varje tillfälle de ser en möjlighet till detta, i egen personlig 
vinning. Särskilt styrelsens och mötesordförandens ärekränkande särbehandling av mig på stämman (och 
i styrelsens svar på motioner, t.o.m. med rejält ärekränkande osanningar om mig i årsredovisningen, där 
de vet att jag inte kan försvara mig mot styrelsens extremt ärekränkande texter, även här i uppenbart 
syfte att svartmåla mig och utsätta mig för andras missaktning för egen personlig vinning).  
 
Jag framför fakta i mina motioner och när styrelsen inte klarar av att bemöta dessa fakta på ett sakligt 
och konstruktivt sätt så väljer styrelsen att hänge sig åt kränkningar och att ge mig otillbörliga nackdelar 
när jag försöker upplysa övriga medlemmar i föreningen om missförhållanden. 
                                                         - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - 
När de avvisade motionerna förekom 2009 så hade varken styrelse eller mötesordförande några 
synpunkter på dessa två motioner. Styrelsen nämnde 2009 inget i sina svar på motionerna eller på 
stämman 2009 om de åsikter styrelsen framförde på årsstämman 2010 och i sitt svar på klandret av 
årsstämman 2010. Ej heller stod det något om detta i styrelsens svar på motionerna 2010. Det som 
plötsligt framfördes av mötesordföranden på stämman 2010 var alltså helt uppenbart bara en del i 
styrelsens och mötesordförandens strategiska samarbete i att lura stämman så att även mina övriga 
motioner lättare skulle kunna avvisas utan behandling, på mötesordförandens inrådan (enligt styrelsens 
uppdrag till mötesordföranden). 
  
Även motionerna #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 rubrik/innehåll (varken i de skriftliga svaren på motionerna eller på stämman). Styrelsen 
har heller aldrig tidigare år yttrat någon åsikt om dylika rubriker.  
  
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 under de 15 månader till flera år 
som styrelsen hade på sig för detta, för att försöka komma till en lösning. Att styrelsen inte gjorde detta 
bekräftar styrelsens egentliga syfte med mötesordförandens diskriminerande avvisningar av specifikt 
mina motioner. 
 
Dessutom spelar styrelsen oskyldiga och låtsas som att de inte vet vad motionerna handlade om, trots 
att de mycket väl vet detta (förutom att jag anser att det framgick tillräckligt tydligt redan av mina 
yrkanden) eftersom styrelsen fick motionerna i sin helhet före årsstämman 2009 (då det fanns 
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förklarande motionstexter till motionerna, medan det 2010 endast fanns yrkanden).  I texten till motion 
#23 kunde styrelsen då t.ex. tydligt läsa att jag tog upp ett exempel på en annan styrelse där 
ordföranden misstänktes för förskingring. Styrelsen vet alltså bortom allt tvivel att rubrikerna i 
motionerna inte på något sätt var avsedda för att utsätta styrelse/styrelseordförande för andras 
missaktning, utan för att väcka intresse för motionerna. Men även om detta varit fallet så berättigar det 
absolut inte att motionerna avvisas, eftersom stöd för detta saknas i regelverken. 
 
Styrelsens/mötesordförandens anklagelser att mina motioner var "otillbörliga" var synnerligen kränkande 
mot mig och skapade en hätsk stämning på stämman från styrelsen och dess närmast allierade, helt 
enligt styrelsens/mötesordförandens syfte att missgynna mig i mesta möjliga mån! 
  
Min avsikt var att på årsstämman 2010 klargöra motionerna när jag talade för dessa. Om 
styrelsen/mötesordföranden inte på sitt drastiska sätt hindrat mig från att tala för mina motioner så hade 
en förklaring till motionerna kommit där, men det ingick inte i deras plan att jag skulle få denna 
möjlighet. Mötesordföranden ville inte ge mig tillfälle att förklara mina motioner eftersom det skulle 
förverka det verkliga syftet med avvisningen av motionerna.  
  
Om styrelsen har synpunkter på en motion eller dess rubrik, och styrelsen vill göra som alltid annars och 
undvika all form av kontakt med motionärer, så får styrelsen använda sig av samma traditionella 
demokratiska metoder som alla oss andra och helt enkelt argumentera för sin syn på stämman. 
Styrelse/mötesordförande kan inte i sin totala maktfullkomlighet - och i strid med sin sysslomanna-
ställning - plocka bort motioner bara för att det passar styrelsens personliga intentioner att göra så, där 
styrelsen inte drar sig för något för att försöka dölja sanningen och mörka vad styrelsen sysslat med.  
                                                         - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - 
Det måste alltså med detta anses helt klarlagt att det verkliga syftet med styrelsens/mötesord-
förandens unika och oseriösa agerande på stämman, där mina motioner avvisades, enbart var för 
att försöka misskreditera mig så mycket som möjligt, och på detta sätt vända så många av 
medlemmarna som möjligt mot mig samt hetsa upp styrelsens allierade mot mig, för styrelsens 
egen personliga vinning - i strid med styrelsens sysslomannaställning - och till nackdel för 
medlemmarna och föreningens fortsatta utveckling.  
 
Styrelse/mötesordföranden ville ha något där de kunde försöka vända stämman mot mig genom att 
smutskasta mig och nedvärdera mina motioner på styrelsens maktfullkomliga sätt. Styrelsen försökte 
med hjälp av mötesordföranden medvetet manipulera stämman på oriktiga grunder bl.a. i syfte att 
medlemmarna inte skulle få en chans att förstå vilka fel och oegentligheter styrelsen begått, men även 
för att försöka ge mig dåligt rykte. Den första avvisningen av mina motioner var en del i denna i denna 
plan, där mötesordföranden på rent teatermanér 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.  
 
Förmodligen hade ingen i styrelsen läst varken motionerna eller ens de svar på motionerna som HSB 
Malmö skrivit åt styrelsen, och det är naturligtvis också 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.  
  
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. 
                                                         - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - 
Det finns bara två lägen 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 eller om motionen inte faller under stämmans kompetens. 
                                                         - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - 
I övrigt gäller samma för dessa två motioner som jag beskrivit i bil 1 (avvisningen av mina motioner 1-
22, 24-71 och 73-75) och bil 2 (exempel på brott mot generalklausulen). 
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