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Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö Ek. För. 
 
 
 
Malmö 2013-03-27 
 

Följebrev 
Tillsammans med detta utskick kommer handlingarna inför ordinarie föreningsstämma den  
20 april 2013. Som framgår av kallelsen äger föreningsstämman rum på Sankt Gertrud, Östergatan 7, 
Malmö kl. 09.00. Lätt frukost serveras från kl. 07.30, lunch vid 12-tiden och kaffe på eftermiddagen.  
 
Utskicket innehåller detta brev och följande handlingar: 

• Kallelse till föreningsstämman 
• Dagordning 
• HSB Malmös och HSB Sundsfastigheters årsredovisning 2012 
• Arvodesreglemente  
• Arvodesberedningens material och yrkanden 
• Motioner 
• HSB-ledamotspolicy  
• Valberedningsinstruktion  
• Nominerade till HSB Malmös parlamentariska organisation 
• Nominerade till HSB Malmös valberedning 

 
Skulle det visa sig att du saknar någon av handlingarna ovan tar du kontakt med undertecknad  
på telefon, 010-442 30 62, eller via e-post, bengt.skanhamre@malmo.hsb.se. 

Det går att ta del av materialet på MedlemsCenter, HSB Turning Torso, alla dagar mellan  
kl. 09.00 – 15.00. 

Anmäl dig till föreningsstämman på HSB Portalen, www.hsbportalen.se, alternativt till  
vår kundtjänst 010-442 30 00. Senast den 12 april behöver vi ha ditt besked för att kunna 
beräkna maten. 
 
Med vänlig hälsning 
HSB Malmö 

 

Bengt Skånhamre 
 

Admin
Text Box
http://hotpot.se/forum

http://hotpot.se/php/vb
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Kallelse 
Fullmäktige i HSB Malmö Ek. För. kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 
Dag: lördagen den 20 april 2013 
Tid: klockan 09.00 (fullmäktigekontrollen öppnar kl. 07.30) 
Plats: Sankt Gertrud, Östergatan 7, 211 25 Malmö 
 
Valberedningens förslag till ordförande vid den ordinarie föreningsstämman är Anita Modin,  
HSB Stockholm.  
 
Till behandling förekommer de ärenden som upptagits i bifogad dagordning. 

Denna kallelse har skickats till dem som den 15 mars 2013 är registrerade fullmäktigeledamöter 
för bostadsrättsföreningarna och bospargruppen hos HSB Malmö. 
 
Om annan än fullmäktige i bostadsrättsföreningen har fått denna kallelse ombeds vederbörande att 
överlämna kallelsen till behörig person. Om så sker ska behörig person vid registrering uppvisa de 
handlingar som ligger till grund för registrering av fullmäktige, det vill säga stämmoprotokoll som 
antingen utvisar vem som utsetts eller att styrelsen fått i uppdrag att inom sig utse fullmäktige. I så 
fall ska detta protokoll också bifogas. 
 
Vid eventuella frågor som rör föreningsstämman, kontakta Bengt Skånhamre på telefon,  
010-442 30 62, eller via e-post, bengt.skanhamre@malmo.hsb.se.   
 
 
Med vänlig hälsning 
HSB Malmö 
 
 
 
Claes Caroli  
Ordförande 
 



�
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Dagordning�

Förslag till dagordning vid ordinarie föreningsstämma med HSB Malmö Ek. För.  
lördagen den 20 april 2013 kl. 09.00. 
 
Mötets öppnande 

1. Föreningsstämmans öppnande. 
2. Beslut om föreningsstämman är öppen för andra än medlemmar. 

3. Val av ordförande vid föreningsstämman. 
4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare. 

5. Godkännande av röstlängd. 
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.  

7. Val av minst fyra personer att utgöra rösträknare. 
8. Fråga om kallelse behörigen skett. 

9. Styrelsens rapport (föreningsstyrningsrapport) om efterlevnad av stadgar och av HSB-
rörelsen gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds stämma.  

10. Styrelsens information om ev. beslut att bilda dotterföretag, att ingå som partner i 
aktie- eller handelsbolag eller att delta i annan organisationsform. 

11. Styrelsens årsredovisning. 
12. Revisorernas berättelse samt synpunkter på föreningsstyrningsrapporten. 

13. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om fastställande 
av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 

14. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen.  

15. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. 
16. Styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering. 

17. Styrelsens redovisning av policy för HSB-ledamöterna. 
18. Fastställande av valberedningsinstruktion. 

19. Fråga om tillsättande av utskott. 
20. Fastställande av medlemsavgift. 

21. Beslut om antal ledamöter i styrelsen, valberedningen och i ev. utskott, om antal 
revisorer och revisorssuppleanter samt beslut om mandattid för styrelseledamöter och 
auktoriserad revisor. 

22. Rapport från arvodesberedningen med förslag till beslut. 
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23. Beslut om arvodes- och ersättningsreglemente samt beslut om arvoden och alla andra 
ekonomiska ersättningar till 
a. styrelse 
b. ledamöter i utskott  
c. revisorer och suppleanter 
d. valberedning  
e. bosparråd och bospargruppens valberedning. 

24. Val av 
a. ordförande tillika styrelseledamot  
b. styrelseledamöter  
c. revisorer och suppleanter 
d. valberedning samt beslut om sammankallande (valet avser även ersättare om
 någon i valberedningen slutar i förtid) 
e. fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma 
f. ledamöter i ev. utskott 
g.  beslut avseende rekommendation av lekmannarevisor i dotterföretag 
h. information om de fackliga organisationernas val av styrelseledamöter och 
          styrelsesuppleanter lämnas vid stämman 
i. information om HSB Riksförbunds val av auktoriserad revisor/auktoriserat 
          revisionsbolag rapporteras vid stämman.  

25. Fastställande av grundtal enligt stadgarna §16 1 och 2. 
26. Övriga anmälda ärenden (motioner). 

27. Föreningsstämmans avslutande. 
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REGLEMENTE 
avs. arvoden och ekonomiska ersättningar 
till förtroendevalda i HSB Malmö ek för 

ANTAGET AV FÖRENINGSSTÄMMAN 2011-05-07 
 
 

  



 
 

Antaget av föreningsstämman i HSB Malmö ek för den 7 maj 2011   1(5) 

Reglemente avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i HSB Malmö ek för 
 
Arvoden baseras på inkomstbasbelopp som årligen justeras den 1 januari. 
 
 
 
 
Innehåll 

 
 

§ 1.  Förtroendeuppdrag som omfattas av reglementet 
 
 
§ 2.  Ekonomiska ersättningar 
 
 
§ 3. Årsarvode 
 
 
§ 4. Mötesarvode 
 
 
§ 5. Begränsat arvode 
 
 
§ 6. Arvode fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds 

stämma 
 
 
§ 7. Förlorad arbetsinkomst 
 
 
§ 8.  Kostnad och reseersättning 
 
 
§ 9.  Barntillsynskostnader 
 
 
§ 10.  Begränsningar och då arvoden eller ersättningar inte utgår 
 
 
§ 11.  Särskilda regler 

 
  



 
 

Antaget av föreningsstämman i HSB Malmö ek för den 7 maj 2011   2(5) 

§ 1.  Förtroendeuppdrag som omfattas av reglementet 
 
Detta reglemente gäller för förtroendevald som är vald på föreningsstämma enligt stadgar 
för HSB Malmö ek för (styrelsen, ledamöter i utskott tillsatta av stämman, revisorer med 
suppleanter, valberedning, arvodesberedning, bosparråd och bospargruppens 
valberedning). 
 
Det äger också tillämpning på fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma 
samt de arbetsgrupper som tillsätts av styrelsen för HSB Malmö ek för. 
 
 
 

§ 2.  Ekonomiska ersättningar 
 
Enligt detta reglemente kan följande slag av ersättningar utgå: 
 
Årsarvode enligt § 3 
 
Mötesarvode enligt § 4 
 
Arvode bosparråd enligt § 5 
 
Arvode bospargruppens 
valberedning enligt § 5 
 
Arvode arvodesberedning enligt § 5 
 
Arvode fullmäktige 
och ersättare till 
HSB Riksförbunds stämma enligt § 6 
 
Förlorad arbetsinkomst  enligt § 7 
 
Kostnadsersättningar enligt § 8 Kostnad och reseersättning  

 enligt § 9 Barntillsynskostnader  
 
 
 

§ 3. Årsarvode 
 
Årsarvode utgår enligt följande: 
 
ordförande och 
tillika styrelseledamot 2 inkomstbasbelopp 
 
övriga styrelseledamöter 6 inkomstbasbelopp att fördela fritt inom sig 
 
revisorer med suppleanter 1 inkomstbasbelopp att fördela fritt inom sig 
 
valberedning 1 inkomstbasbelopp att fördela fritt inom sig 
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§ 4. Mötesarvode 
 
Mötesarvode utgår med: 
 
För första timmen är arvodet 0,0075 inkomstbasbelopp och inkluderar inläsningsarvode 
och ersättning för restid. 
 
För varje därefter påbörjad timme är arvodet 0,00375 inkomstbasbelopp. 
 
Maximalt mötesarvode är 0,015 inkomstbasbelopp per dag. 
 
Mötesarvode utgår enbart vid förtroendeuppdrag enligt följande: 
 

- ordföranden och styrelseledamöter - vid styrelsesammanträden, styrelsens 
fördjupningsmöten, strategimöten och styrelsens utvärdering  

 
- revisorer med suppleanter - vid revisionsarbete 
 
- valberedning - vid valberedningsarbeten samt intervjuer med nominerade och 

förtroendevalda 
 
- bosparråd - vid sammanträden 
 
- bospargruppens valberedning - vid valberedningsarbeten samt intervjuer med 

nominerade och förtroendevalda 
 
 
 

§ 5. Begränsat arvode 
 
Begränsat arvode utgår enligt § 4 och för högst fem sammanträden per år. Därutöver utgår 
ersättningar enligt 7-9 §§. 
 
Begränsat arvode utgår enbart vid förtroendeuppdrag enligt följande: 
 

- Bosparråd - vid sammanträden 
 
- Bospargruppens valberedning - vid valberedningsarbeten samt intervjuer med 

nominerade och förtroendevalda 
 
- arvodesberedning - vid arvodesberedningsarbeten samt tolkningar av 

arvodesreglemente 
 
 
 

§ 6. Arvode fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds 
stämma 

 
Arvode utgår per dag med 0,015 inkomstbasbelopp och ersättningar enligt 7-9 §§ till 
fullmäktige och ersättare som är valda av föreningsstämman.  
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§ 7. Förlorad arbetsinkomst 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska i möjligaste mån undvikas. 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst får uppgå till högst 300 timmar per år för styrelsens 
ordförande i HSB Malmö ek för och 150 timmar per år för övriga förtroendevalda. 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevald får högst baseras på 
månadsinkomst motsvarande 2 inkomstbasbelopp och utgår för faktisk förlorad inkomst. 
 
Ersättning utgår för dokumenterad mötes- sammanträdestid samt för restid. Ersättning 
utgår också vid deltagande i kurs, konferens, seminarium och liknande som 
sammanhänger med uppdraget. 
 
Till förtroendevald som saknar anställning, men driver aktiv näringsverksamhet som ger 
arbetsinkomst, utgår ersättning dock endast för tid som infaller mellan 08.00 och 17.00, 
såvida inte intyg från revisor bekräftar att den förtroendevalde har annan arbetstid. 
Ersättningen grundas på föregående års självdeklaration, dock med samma begränsning 
som ovan. För att ersättning ska utgå krävs kopia av självdeklaration eller intyg från 
revisor. 
 
Förtroendevald med anställning styrker sin rätt till ersättning genom lönespecifikation eller 
intyg från arbetsgivaren om avdragets storlek. 
 
 
 

§ 8.  Kostnad och reseersättning 
 
Styrkta kostnader som uppkommer när förtroendevald fullgör sitt uppdrag ersätts. 
 
Ersättningen för bredband utgår med skattefri nivå fastställd av Skatteverket till 
förtroendevalda enligt 3 §, som bör ha bredbandsuppkoppling när de fullgör sitt uppdrag 
(2010: 70 % av styrkt kostnad för skattefri förmån). 
 
Styrkta resekostnader inklusive parkeringsavgifter ersätts. 
 
Ersättning för resa med eget fordon utgår med av Skatteverket fastställda belopp för 
skattefri och skattepliktig bilersättning. 
 
 
 

§ 9.  Barntillsynskostnader 
 
Förtroendevalda med barn som inte fyllt 12 år och som har behov av barntillsyn har rätt till 
ersättning för styrkta barntillsynskostnader, som uppkommer när de fullgör sitt uppdrag.  
 
Ersättningen utgår med max 0,0012 inkomstbasbelopp/timme. 
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§ 10.  Begränsningar och då arvoden eller ersättningar inte utgår 
 
I följande situationer utgår inte arvoden/ersättningar: 
 

- arvoden och ersättningar enligt 4–9 §§, om förtroendevald för samma tid erhåller 
lön från HSB Malmö ek för eller liknande arvoden och ersättningar från HSB 
Riksförbund 

 
- arvoden enligt 4–6 §§ och ersättningar enligt 7-9 §§ till nominerade och 

förtroendevalda vid intervju av valberedningen 
 
- ersättning för förlorade semesterdagar eller förlorade pensionsrättigheter 
 
- traktamente 

 
 
 

§ 11.  Särskilda regler 
 
Följande särskilda regler gäller för detta reglemente: 
 

- att det förts protokoll, mötesanteckningar eller liknande, med mötestider angivna 
för att erhålla arvoden och ersättningar enligt 4–9 §§ 

 
- att den förtroendevalde själv ansvarar för att rapportera underlag för 

arvodesberäkning samt att styrka sin rätt till ersättningar enligt 4–9 §§ 
 
- att det av HSB Malmö ek för årsredovisning klart framgår storleken och typen av 

arvoden och ersättningar som utgått enligt 3–11 §§ och att samtliga arvoden/ 
ersättningar redovisas var för sig 

 
- att föreningsstämmans beslut avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i HSB Malmö ek för och reglementet ska översändas årligen till 
HSB Riksförbund 

 
- att frågor gällande tolkning avgörs av arvodesberedningen 



Arvodesberedningens yrkande och motivering i anslutning till årsrapport 2013 

Arvodesberedningen föreslår inga förändringar gällande Reglementet avs. arvoden och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö ek för antaget av stämman 2011-05-07. 

 

Yrkande: 

Förslag på att fastställt Reglemente avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i HSB Malmö ek för gäller ytterligare ett år. 

Förslaget innebär att: 

� arvodesnivåer är oförändrade och baseras på inkomstbasbelopp enligt på föreningsstämman  
2009-04-25 beslutat arvodesreglemente 
 
2013 års inkomstbasbelopp är fastställt till 56.600 kr 

 

Förklaring mot ett avvikande från HSBs kod för föreningsstyrning 

En arvodesberedning avviker från regelverket i koden men förstärker HSBs grundvärderingar i 
överensstämmelse med ETHOS och de kooperativa principerna.  

Arvodesberedningen stärker koden med demokratisk öppenhet och transparens genom att undvika 
beroendesituationer som kan uppstå vid följande punkter i koden: 

� 2.1.1  där valberedningens instruktion ska innefatta föreningens förfarande vid beredning av  
 frågan om arvodering av valberedningen 

� 2.1.3  där valberedningen föreslås lämna förslag på arvode till valberedningen 
� 2.2.4  där valberedningen ska bereda frågan om arvodering av styrelseordförande,  

 styrelseledamöter, revisorer och andra funktionärer 
� 2.2.10  där valberedningen ska lämna förslag till arvodering avstyrelseordföranden,  

 styrelseledamöter, revisorer och andra funktionärer 

 

 

Malmö den 6 mars 2013 

Jörgen Magnusson Cecilia Bothén Mikael Karlsson 

 



2013 års arvodesnivåer i inkomstbasbelopp och SEK 
 
2013 års inkomstbasbelopp (IBB) är fastställt till SEK 56 600 kr 
 
§3. Årsarvoden 
 IBB SEK 
 2 113 200,00 kr 
 6 339 600,00 kr 
 1   56 600,00 kr 
 
§4. Mötesarvode 
 IBB SEK 
 0,0075 424,50 kr 
 0,00375 212,75 kr 
 0,015 849,00 kr 
 
§6. Arvode fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds stämma 
 IBB SEK 
 0,015 849,00 kr 
 
§7. Förlorad arbetsinkomst 
 IBB SEK 
 2 113 200,00 kr 
 
§9. Barntillsynskostnader 
 IBB SEK 
 0,0012 67,92 kr 
 



�
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Policy HSB-ledamöter 
Till grund för uppdrag som HSB-ledamot bedöms personens allmänna lämplighet, sociala 
förmåga och fallenhet för ett förtroendeuppdrag samt utsikterna att följa och dela HSBs 
värderingar, allt i ljuset av att kunna accepteras som fullvärdig styrelseledamot i den enskilda 
bostadsrättsföreningen. 

Riktlinjer 
1. Endast medlem i HSB Malmö kan utses till HSB-ledamot.  

 
2. HSB-ledamoten har samma ansvar och befogenheter som övriga styrelseledamöter.  

 
3. HSB-ledamoten utses och entledigas av HSB Malmös styrelse. 

 
4. HSB-ledamoten är ett kvalificerat stöd och ”bollplank” för bostadsrättsföreningen i 

styrelsearbetet och föreningsverksamheten.  
 

5. HSB-ledamoten företräder bostadsrättsföreningens medlemmar. 
 

6. Uppdrag som HSB-ledamot kan erhållas efter genomgången utbildning som motsvarar 
givna krav för uppdraget.  
 

7. HSB Malmös ledning beslutar om placering av ledamot i samråd med den aktuella 
bostadsrättsföreningens styrelse. 
 

8. HSB Malmö ansvarar för att HSB-ledamoten kontinuerligt erhåller 
kompetensutveckling och information för sitt uppdrag. 
 

9. HSB-ledamoten erhåller ersättning enligt fastställt regelverk av HSB Malmö. 
 

10. HSB-ledamot får inte uppbära ersättning av den bostadsrättsförening ledamoten  
är utsedd att ingå i styrelsen för.  
 

11. Antal uppdrag per ledamot bör inte överstiga fem om inte synnerliga skäl föreligger. 
�

Datum: 
2013-03-11 

Ansvarig: 
Michael Carlsson 

Beställare: 
Styrelsen 

Beskrivning: 
Policy HSB-ledamot 

Styrelsemöte: 
2013-03-21 

Bilaga 
X.X 



Instruktion för valberedning i HSB Malmö 
Utgåva nr 5.2 
 
Fastställd vid föreningsstämma den 21 april 2012. 
 
Enligt HSBs kod för föreningsstyrning bör föreningsstämmans beslut om tillsättning av 
styrelse respektive revisorer beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och 
öppen process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på, och lämna förslag i, 
respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut. 
 
1.  Tillsättande av valberedning 
Föreningen ska ha en valberedning som väl representerar föreningens 
medlemssammansättning. 
 
I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande 
verksamhet eller på annat sätt kan skada föreningen eller dess medlemmar. 
 
Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter och en av dessa ledamöter till 
sammankallande. Styrelseledamöter eller verkställande direktör ska inte vara ledamot av 
valberedningen. Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av minst fem ledamöter. 
 
Föreningsstämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som 
lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört. 
 
Mandattiden för valberedare är ett år. 
 
2.  Valberedningens arbetsuppgifter 
Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i 
tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett väl underbyggt underlag för stämmans behandling 
av dessa ärenden. 
 
Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av styrelse och revisorer tillämpa HSBs kod 
för föreningsstyrning. Den ska även arbeta efter denna instruktion, samt efter gällande lagar 
och förordningar. Ledamöter i valberedningen ska genomgå utbildning för sitt uppdrag, enligt 
HSB Riksförbunds riktlinjer. 
 
Valberedningen ska i sitt uppdrag likabehandla samtliga kandidater och ta hänsyn till 
Finansinspektionens riktlinjer. 
 
Valberedningen ska föreslå kandidater så att styrelsen gemensamt besitter en bred och god 
kompetens samt bidrar till en fortsatt positiv utveckling av HSB Malmö. Styrelsen ska även 
ha en sammansättning som speglar medlemssammansättningen i föreningen. 
 
Bostadsrättsföreningarna ska informeras om när nomineringstiden går ut. Detta ska ske med 
en frist av två månader. 
 
Medlemmarna ska på föreningens hemsida samt i medlemstidning underrättas om sin rätt att 
föreslå kandidater till val. Denna information ska komma medlemmarna tillhanda i god tid 
innan utsatt slutdatum för nomineringar. Där ska även framgå hur de går till väga för att 
nominera till de olika förtroendeuppdragen. 



2.1  Styrelse 
Valberedningen ska senast två månader före föreningsstämman lämna skriftlig redogörelse av 
samtliga nominerade enligt nedanstående: 
 

• ålder 
• huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet 
• övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag 
• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen 
• övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla för medlemmarna vid bedömningen  

av den nominerades kompetens och oberoende 
• fotografi. 

 
Redogörelsen ska även innehålla valberedningens förslag på ledamöter och förslag på 
styrelseordförande samt en redovisning av hur den har bedrivit sitt arbete. Informationen ska 
publiceras på föreningens hemsida, i anvisade informationskanaler samt bifogas kallelsen till 
föreningsstämman. Av materialet ska framgå vem som nominerat vem. 
 
Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid 
särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska 
också muntligen lämna en redogörelse för hur arbetet bedrivits. 
 
2.2  Revisor 
Valberedningen ska senast två månader före föreningsstämman lämna skriftlig redogörelse av 
samtliga nominerade enligt nedanstående: 
 

• ålder 
• huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet 
• övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag 
• vid omval, vilket år denne valdes som revisor 
• övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla för medlemmarna vid bedömningen  

av den nominerades kompetens och oberoende 
• fotografi. 

 
Redogörelsen ska även innehålla valberedningens förslag på revisor och förslag på 
revisorssuppleant samt en redovisning av hur den har bedrivit sitt arbete. Informationen ska 
publiceras på föreningens hemsida, i anvisade informationskanaler samt bifogas kallelsen till 
föreningsstämman. Av materialet ska framgå vem som nominerat vem. 
 
Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid 
särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av revisor och revisorssuppleant föreslås. 
Valberedningen ska också muntligen lämna en redogörelse för hur arbetet bedrivits. 
 
2.3  Stämmoordförande 
Valberedningen ska i samråd med styrelsen lämna förslag till ordförande för ordinarie 
föreningsstämma. Förslaget ska lämnas senast två månader före föreningsstämman så att det 
kan presenteras i kallelsen samt av valberedningen vid stämman. 
 
Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen ska inte föreslås till 
stämmoordförande. 
 



2.4  Valberedare 
Samtliga inkomna nomineringar ska senast 2 månader före föreningsstämman presenteras på 
föreningens hemsida enligt nedanstående: 
 

• ålder 
• huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet 
• övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag 
• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i valberedningen 
• övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla för medlemmarna vid bedömningen  

av den nominerades kompetens och oberoende 
• fotografi. 

 
Samtliga inkomna nomineringar ska även bifogas kallelsen till föreningsstämman. Av 
materialet ska framgå vem som nominerat vem. 
 
Stämmoordföranden presenterar samtliga inkomna nomineringar för påföljande års 
valberedning. 
 
3.  Sammanträden 
Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att valberedningen ska kunna fullfölja 
sina arbetsuppgifter. Samtliga valberedare ska bli kallade i god tid före varje möte. Om 
ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas. 
 
Valberedningens kalendarium ska publiceras på föreningens hemsida. 
 
Valberedningen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet valberedare, eller det högre 
antal som föreskrivs i stadgarna, är närvarande. Valberedningen är endast beslutsför när 
samtliga valberedare har blivit kallade. 
 
4.  Sekretess 
Valberedningens ledamöter ska underteckna sekretessförbindelse. Känslig information om 
enskilda personer och avdelningar, vilken framkommer genom valberedningens arbete, ska 
behandlas konfidentiellt. 
 
5.  Arvode 
Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämman. 
 
6.  Ändring av instruktion 
Valberedningsinstruktionen ska fortlöpande utvärderas. Instruktionen fastställs av 
föreningsstämman. 



 
 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ 
FÖRTROENDEVALDA TILL HSB MALMÖS 
FÖRENINGSSTÄMMA 2013-04-20 
 

 

Styrelsen: 
Claes Caroli   ledamot tillika ordförande  omval 2 år 

Maj-Britt Thulin ledamot   omval 2 år 

Björn Andersson ledamot   omval  2 år 

Daniel Christiansson ledamot   nyval 2 år 

  

Revisorer: 
Lena Andersson    omval 1 år 

Tommy Johansson     omval 1 år 

Revisorssuppleant: 

Claes Gannfelt    omval  1 år 

 

Arvodesberedning 
Ledamöter i Arvodeskommittén 

Cecilia Bothén  brf Ryttmästaren 
Mikael Karlsson  brf Hagalund 
Krister Karlsson  brf Lundagård 

Ombud: 
Se separat lista 

 

 



 
 

Presentation 

 

Claes Caroli 

� �

 Nominerad till:  
Född:  
Utbildningar: 
Anställning:  

 
Uppdrag i HSB:
  
Andra uppdrag: 
 

Ordförande och ledamot  
1948  
Polishögskola, Jur.kand.  
Malmöpolisen 1971-1986    
Trygg Hansa 1986-2010 
Pensionär  
Ordförande i HSB Malmö ordförande  
i brf Näset   
Inga 

Maj-Britt Thulin 

  

 

Nominerad till: 
Född: 
Utbildningar:   
 
 
 
Anställning: 
  
 
Uppdrag i HSB: 

Ledamot 
1948  
Läkarsekreterarutbildning 
Hälso- och sjukvårdsadministration   
Utbildning inom kvalitets- o 
ledningssystem   
Läkarsekreterare 
Klinikassistent 
Utvecklingssekreterare  
Sekreterare i brf Bollebygd 
HSB-ledamot 
Ledamot i HSB Malmös styrelse 
Ledamot i valberedningen 
Riksförbundet/Projektpartner 

Björn Andersson 

   

 

Nominerad till: 
Född: 
Utbildning:  
 
Anställning:  
Uppdrag i HSB: 
 

Ledamot 
1954  
Jur.kand. Lund 1980  
Praktisk svenska för jurister 1979  
Fastighetsjurist Fastighetsägarna Syd AB  
Ledamot i HSB Malmös styrelse  
Ordförande i brf Valby  
Ledamot i Bosparrådet 



 
 

�

 

Daniel Christiansson 

  

 

Nominerad till: 
Född: 
Utbildningar: 
 
 
Anställning: 

Uppdrag i HSB: 
 
 
Andra uppdrag: 

Ledamot 
1981 
Fastighetsföretagande MAH 
Säkerhetssamordnare (Academedia) 
Naturvetenskap tekniskt program 
Ledsagare Malmö stad. G4S 
Brandskyddskoordinator
Ordförande brf Eken 
HSB Ledamot Tapperheten 3+7, Oxeln, 
Södermanland 
Senior advisor urbana studenter MAH, 
samt klassrepresentant MAH 



 
 

STYRELSE 

Samtliga nominerade till föreningsstämman 2013 
 
Ordförande    Nominerad av: 

Claes Caroli   Hans Ovelius    

   Åke Persson 

   Inga Lindelöf 

Styrelsen: 

Claes Caroli   Se ovan – samma namn 

Daniel Christiansson  Göran Svensson 

   Cecilia Gustafsson 

   Gustav Nygren 

Maj-Britt Thulin  Gunilla Sandgren 

Jonas Henriksson  Bertil Nilstad 

   Paula Johansson 

Fredrik Limås  Per Höglund (tackat nej) 

Stefan Blomquist  Stefan Blomquist 

Björn Andersson  Åke Persson 

 

Revisorer: 

Lena Andersson  Lars-Inge Lundberg 

   Ally Hernemyr 

Tommy Johansson  Mona Sandqvist 

 
Rev.suppleant 

Claes Gannfeldt  Preben Karlsson 

  



 
 

Ombud:   Valberedningen 

 Cecilia Bothén              

Agneta Sjöström 

Mikael Karlsson 

Claes Gannfedlt 

Inge Andersson 

Henning Andersson 

Ingrid Holmberg 

Leif Christoffersson 

Rolf Brant 

Ersättare 

Monica Bermsten 

Kaj Kvist 

Anders Ljungdahl 

Preben Karlsson 

Marie Traunsberger          

 



 
Nominerade till valberedning i HSB Malmö 2013 
 
 
Namn Medlem i  Nominerad av 

Monica Bermsten brf Domaren brf Roxen 
brf Granen 

Stefan Blomquist brf Ymer Stefan Blomquist 

Rolf Brandt brf Roxen brf Stenmården 
brf Roxen 
brf Granen 

Ingrid Holmberg Bospargruppen brf Sundsterassen 
brf Roxen 
brf Segevång 
brf Granen 

Ingela Hultén brf Valby brf Roxen 
brf Granen 

Christina Jahn brf Eriksfält Izet Omanovic 

Mikael Karlsson brf Hagalund brf Hagalund 

Preben Karlsson brf Fosietorp brf Roxen 
brf Fosietorp 
brf Granen 

Kaj Kvist Bospargruppen Per Friberg 

 
 
 
 
Malmö 2013-03-12 















Kunskapsutbyte 

Motion till 2012 års föreningsstämma i HSB Malmö angående skapandet av olika 
forum, lämpligtvis på Portalen för utbyte av kunskap och erfarenhet. 

Bakgrund: 
I en styrelse har alla ledamöterna sina olika ansvarsområden och var och en har nog med 
sitt. Därför kan man i sitt förtroendeuppdrag ibland känna sig ensam och utsatt. Man har 
ingen att fråga om råd och kan kanske ibland vara rädd för att göra fel.  

Lösning:   
Att det inrättas forum för de olika förtroendeuppdragen där t.ex studieorganisatörer kan 
diskutera med andra studieorganisatörer och utbyta tankar och idéer. Där man kan lösa 
problem bland likasinnade.  

Yrkande:  
Jag vill att det så snart det är tekniskt möjligt, dock senast inom ett år. Inrättas ett forum 
under portalen för varje av förtroendeuppdragen. Ett forum per uppdrag.  Kanske även ett 
forum där alla föreningar kan lägga in frågor som t.ex: Vi skall lägga om taket, någon som 
har erfarenhet av detta och kan ge oss råd och tips? eller Någon annan förening som också 
skall göra detta och kan tänka sig att vi lägger ett gemensamt anbud? 

 

Malmö 2012-02-11 Stefan Blomquist, Studieorganisatör i Brf Ymer   
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Motioner till HSB Malmö (2013)
1. HSB Malmö ska inte utesluta medlemmar selektivt, likabehandlingsprincipen ska gälla

2. Fördjupningskurs valberedning

3. Kurs i bostadsrätt för HSB Malmös anställda ekonomer

4. HSB Malmös styrelses tal på stämman ska vara tillgängligt i skriftlig form

5. HSB Malmö och dess styrelse ska inte kritisera medlemmar utan att dessa ges möjlighet
att försvara sig

6. Riktlinjer för stämmoordföranden på HSB Malmös stämmor, för att försöka förhindra
fortsatta regelvidrigheter

7. Är inspelning av stämma farligt? I så fall för vem?

8. Försöken att sälja Turning Torso

9. Kraftigt reducera Michael Carlsson i HSB Malmös årsredovisningar

10. Arne Axrups stipendiefond, ett hemlighetsmakeri utan like!

11. Hur HSB Malmös styrelse svarar på motioner

12. HSB Malmös styrelse ljuger för fullmäktige

13. Kallelse till årsstämman 2012 skedde ej i behörig ordning

MOTION #1

HSB Malmö ska inte utesluta medlemmar selektivt,
likabehandlingsprincipen ska gälla

Det har kommit till min kännedom att HSB Malmö uteslutit en enskild medlem (där brf:en utträtt
ur HSB Malmö) för att denna enskilda medlem inte betalat sin medlemsavgift.

Detta gör HSB Malmö

utan att påminna medlemmen om inbetalning av medlemsavgiften.
utan att behandla övriga medlemmar, under exakt samma omständigheter, på samma
sätt.

HSB Malmö vill inte att medlemmarna ska känna till detta men det är säkert ett stort antal av
HSB Malmös medlemmar som inte betalat sin årliga medlemsavgift. Kanske inte ens på
decennier. Ett antal av dessa är säkert inte ens i livet. Men där vill HSB Malmö varken återbetala
insatsen eller dra av den ej betalda medlemsavgiften från den inbetalade insatsen.

HSB Malmö låter bara dessa personer kvarstå som medlemmar för att därmed förbättra
statistiken, och ge sken av att HSB Malmö har fler medlemmar än vad HSB Malmö egentligen
har.

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. HSB Malmö ska inte selektivt utesluta medlemmar, utan alla ska behandlas
likadant när det gäller medlemskapet och medlemsavgifterna. Dvs utesluts en
medlem ska alla andra medlemmar med samma kriterier också uteslutas på
samma sätt, utan skillnader i hanteringen.

2. HSB Malmö ska vara öppen om medlemskapet och redovisa hur många av
medlemmarna som årligen betalat sin medlemsavgift (normalt tyvärr via
brf:arna, för att på detta sätt kunna tilltvinga sig medlemskap såväl som
avgifter).

Medlem # 89093 - 2013-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll -
ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #2



Fördjupningskurs valberedning

En av de viktigaste funktionerna, den kanske viktigaste, i en brf är valberedningen. Trots detta
så är allt vad HSB Malmö erbjuder en grundkurs i valberedningsarbete. Här behövs mer. Jag har
föreslagit HSB Malmö att hålla en fördjupningskurs i valberedningsarbete och t o m erbjudit mig
att hålla denna kurs. 

HSB Malmö svarade att de inte såg något behov av att valberedarna i brf:arna blev bättre och
effektivare. Man får anta att en av anledningarna till att HSB Malmö inte vill uppnå bättre
valberedningar är att HSB Malmö inte kan debitera för kurserna längre. Sedan får var och en
själv fundera på vilka ytterligare anledningar det kan finnas till HSB Malmös inställning.

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. HSB Malmö inför en kurs för medlemmarna som är en fördjupningskurs i
valberedningsarbete.

Medlem # 89093 - 2013-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll -
ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #3

Kurs i bostadsrätt för HSB Malmös anställda ekonomer

I den brf där jag bor saknas kunskap i ekonomi i styrelsen och därför måste styrelsen förlita sig
till HSB. Det medför att en av HSB:s ekonomer, på brf:ens stämmor, svarar på medlemmarnas
frågor rörande ekonomi (till priset av en eller ett par tusen kr per svar som ges av ekonomen).
Denna ekonom lägger sig inte bara i föreningens interna diskussioner utan är även starkt partisk
till styrelsens fördel, som hon - utan behörighet för detta - tar i försvar på varje stämma.

Jag har till HSB Malmö begärt att denna ekonom ska bytas ut enligt följande;
Är det HSB Malmös åsikt att HSB:s ekonomer ska lägga sig i föreningsinterna frågor i autonoma
brf:ar? 
Jag kräver nu att föreningens ekonom, byts ut mot någon som;
1. Pratar svenska.
2. Inte bryter mot lagen genom att lägga sig i en självständig brf:s enskilda angelägenheter.
3. Inte bara försöker försvara de många fel ekonomen själv gjort, utan som tar någon form av
ansvar i sitt arbete (och inte upprepar samma fel år efter år).

HSB Malmös VD, Michael Carlsson, svarar på detta;

Jag håller med dig i att våra ekonomer inte ska blanda sig i föreningsinterna angelägenheter
och detta har jag pratat med berörda om. Våra ekonomer ska vara ett stöd och när de deltar
på våra bostadsrättsföreningars årsmöten naturligtvis ett stöd inte bara till styrelsen utan
även till medlemmarna för att bringa klarhet i de frågor som kan finnas.

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. HSB:s ekonomer ska genomgå någon form av grundkurs i bostadsrätt där de
framför allt får lära sig vad deras roll är i de fall ekonomen deltar på
bostadsrättsföreningars stämmor.

Medlem # 89093 - 2013-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll -
ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #4

HSB Malmös styrelses tal på stämman ska vara tillgängligt i skriftlig form

På HSB Malmös årsstämmor håller styrelseordförande Claes Caroli traditionsenligt ett hattal över
engagerade medlemmar. Detta gör han endast när han vet att de han riktar sina anklagelser
mot inte har möjlighet att försvara sig mot de många felaktigheterna. 

Dessa förnedrande hattal vägrar Claes Caroli att lämna ut i skriftlig form.

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. De tal som HSB Malmös styrelse/Claes Caroli håller på årsstämmorna ska läggas
ut på HSB Malmös webbplats.



Alternativt; 

2. De medlemmar som begär detta ska erhålla en skriftlig kopia av de förberedda
tal som HSB Malmös styrelse håller på årsstämmorna.

Medlem # 89093 - 2013-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll -
ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #5

HSB Malmö och dess styrelse ska inte kritisera medlemmar utan att dessa
ges möjlighet att försvara sig

I ett av sina hattal på HSB Malmös årsstämmor upprepar Claes Caroli mitt för- och efternamn
35 gånger.

Det är inte rimligt att HSB Malmös styrelse är så respektlös mot medlemmarna som HSB Malmös
styrelse är, bl a på varje årsstämma. 

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. HSB Malmös styrelse ska inte på årsstämmorna kritisera enskilda medlemmar
utan att dessa medlemmar i samband med detta bereds möjlighet att försvara
sig.

Medlem # 89093 - 2013-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll -
ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #6

Riktlinjer för stämmoordföranden på HSB Malmös stämmor, för att
försöka förhindra fortsatta regelvidrigheter

Jag har till Matz Svensson (HSB Nordvästra Skåne), stämmoordförande på HSB Malmös
årsstämma 2012, skickat följande;

Jag skulle vilja veta hur du resonerar när du som stämmoordförande på HSB Malmös
årsstämma tillåter Claes Caroli att läsa upp sitt hattal mot mig utan att jag får bemöta detta.

När advokat K-O Stigh var stämmoordförande på HSB Malmös årsstämma var han noga med
att dylik särbehandling inte skulle ske. Om jag diskuterades eller attackerades skulle jag få
bemöta detta. Du är tydligen av en annan åsikt om vad som är moraliskt och etiskt rätt.

Claes Carolis årliga hatiska tal över mig, fullt av allvarliga kränkningar och lögner, har för
övrigt inte ett dugg med punkten i dagordningen att göra.

På vilka grunder ger du, som stämmoordförande, Claes Caroli dessa speciella privilegier att; 
1) kränka enskilda medlemmar, 
2) tala utanför dagordningen - dvs hålla ett anförande helt utan relevans på något sätt för
aktuell punkt i dagordningen, 
3) framföra allvarliga påhopp mot enskild medlem utan att denna medlem tillåts bemöta
påhoppen och lögnerna, där du som stämmoordförande aktivt och på eget bevåg förhindrar
medlemmen att göra detta?

Detta alltså samtidigt som du styr vad jag får säga om mina motioner, och där du anser dig
ha rätt att stoppa mig från att tala fritt för mina motioner, enligt din speciella tolkning (som
för övrigt ej är korrekt).

Hur berättigar du ditt agerande här?

Och hur motiverar du att du t.o.m. censurerade mitt korta anförande av mina 19 första
motioner?

Även tidigare år när du suttit som stämmoordförande har du låtit Claes Caroli läsa upp sina
nästan ändlöst långa hattal över mig, som ibland inte bara föregår behandlingen av
motionerna utan även upptar en stor del av Claes Carolis inledningstal.

På min skrivelse ovan svarar Matz Svensson enbart;



Då det gäller stämman får jag be dig att ta kontakt med HSB Malmö och be att få läsa
protokollet när det föreligger i justerat skick.

Jag svarar;

Jag förstår inte vad stämmoprotokollet har med mina frågor till dig att göra. I
stämmoprotokollet finns det naturligtvis inga svar på de frågor jag ställt till dig här. Det är
som att hänvisa till USA:s självständighetsförklaring.

Ska jag tolka ditt svar som att du inte vill bemöta mina frågor till dig, i egenskap av
stämmoordförande på HSB Malmös årsstämma, och/eller att du inte kan motivera ditt
agerande på stämman där jag särbehandlades av dig (enligt vad jag beskrivit här)?

Inget svar från Matz Svensson. 

På ovanstående sätt undviker Matz Svensson, i traditionell HSB-anda, att bemöta problemen och
något mer svar än ovanstående icke-svar vågar alltså Matz Svensson inte ge. 

Den som är stämmoordförande på HSB Malmös årsstämma ska inte missköta sitt uppdrag på det
allvarliga sätt som beskrivits här ovan.

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. HSB Malmö tar fram skriftliga riktlinjer för stämmoordföranden för HSB Malmös
stämmor att följa.
I dessa riktlinjer ska det bl a framgå att;
a) Tal som de hattal Claes Caroli håller på varje årsstämma (dessutom utanför
dagordningen) ska antingen avstyras av stämmoordföranden eller överlämnas
till beslut av stämman för om talet ska tillåtas.
b) Stämmoordföranden ska verka för att påhopp mot enskilda medlemmar, som
de Claes Caroli årligen gör, avstyrs.
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MOTION #7

Är inspelning av stämma farligt? I så fall för vem?

På årsstämman 2012 avbröt stämmoordförande Matz Svensson årsstämman för att informera
fullmäktige om att han informerats om att det kunde finnas någon som spelade in stämman.

Det blev en märklig diskussion om detta, trots att denna "möjlighet" funnits i många år (Matz
Svensson och HSB Malmös styrelse har kanske hört talas om mobiltelefoner med
inspelningsfunktion?) och bland annat utnyttjats av HSB Malmö. 

Claes Caroli föll in i diskussionen och försökte förvirra stämmodeltagarna ännu mer, med en
uppläsning av en helt irrelevant lagtext, som inte tillförde något.

Situationen blev löjeväckande, och det är märkligt att så många fullmäktige blev upprörda av att
stämman kunde spelas in. Osökt uppstår frågan vad dessa fullmäktige är rädda för? I en
inspelning är det ju bara sanningen som kommer fram, istället för de vinklade versioner som
annars är allmänt gällande inom HSB Malmö. Föredrar fullmäktige dessa krystade vinklingar
framför sanningen?

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. HSB Malmös styrelse ska en gång för alla klargöra skriftligt för
fullmäktige/medlemmarna vad som gäller rent lagmässigt avseende inspelning
av HSB Malmös stämmor.
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MOTION #8

Försöken att sälja Turning Torso



Efter ett flertal års motioner från mig om att Turning Torso måste säljas för att HSB Malmös
medlemmar inte ska fortsätta att förlora sina pengar så har HSB Malmö nu till slut följt dessa
motioner, även om HSB Malmö tyvärr gjorde misstaget att inte lyssna på mig i ett tidigare
skede, vilket med all säkerhet i så fall skulle ha medfört ett avsevärt högre försäljningspris.

Turning Torso har stått medlemmarna mycket dyrt och kommer att göra så för all överblickbar
framtid. Det är medlemmarnas pengar HSB Malmö så obekymrat slösar bort.

Allt om försäljningen Turning Torso är mycket hemlighetsfullt, och om medlemmarna erhåller
någon information om vad som händer avseende Turning Torso så är det via media och deras
frågor.

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. HSB Malmö ska vara öppnare med informationen om försäljningen av Turning
Torso, och bl a ha en årlig redovisning av hur projektet att försöka sälja Turning
Torso fortskrider.

2. HSB Malmö ska på årsstämmorna (fram till dess att HSB Malmö lyckats sälja
Turning Torso) ha med en punkt i dagordningen om försäljningen av Turning
Torso, där fullmäktige ges möjlighet att ställa frågor om detta.

3. Om HSB Malmö lyckas hitta en köpare till Turning Torso ska HSB Malmös
medlemmar utan onödig fördröjning informeras om det exakta försäljningspriset
(med tillhörande villkor).
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MOTION #9

Kraftigt reducera Michael Carlsson i HSB Malmös årsredovisningar

På HSB Malmös årsstämma 2012 framförde en fullmäktige en önskan om att HSB Malmös
årsredovisningar inte ska fyllas med bilder av HSB Malmös VD, Michael Carlsson, så som sker
varje år. För att påminna HSB Malmös styrelse om detta kompletterar jag detta önskemål med
en motion här. 

Detta stora antal bilder på Michael Carlsson och andra till synes glada okända människor tar
bara fokus från det som är relevant, förutom att det kostar betydligt mer pengar än vad det
skulle ha kostat om HSB Malmös styrelse följde lagen och lät alla fullmäktige få en kopia av mina
motioner.

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. HSB Malmös årsredovisningar ska inte fyllas upp med en massa meningslösa
bilder som inte tillför något för någon.
Om bilder överhuvudtaget ska förekomma i redovisningarna ska det vara av
relevans för medlemmarna.
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MOTION #10

Arne Axrups stipendiefond, ett hemlighetsmakeri utan like!

Jag har ställt 18 frågor till Claes Caroli;

1. När håller ni nästa styrelsemöte i Arne Axrups stipendiefond (där jag gissar att
Birgitta Nilsson och Rolf Brandt ingår i den anonyma styrelsen)?

2. Jag önskar erhålla en kopia av stadgarna för Arne Axrups stipendiefond.

3. Vem har utsett dig, Claes Caroli, att företräda denna fond och bestämma vem
som ska erhålla stipendier?

4. Om jag idag vill nominera någon till Arne Axrups stipendiefond, vilka
förutsättningar gäller för dem som kan kan erhålla stipendium enligt regelverket
för stipendiefonden? Kan t.ex. medlemmar utanför HSB erhålla stipendier?



Vilka förutsättningar gäller enligt fondens stadgar för vilka som är nominerbara?
Dvs vad är den exakta formuleringen i stadgarna avseende vem som kan
nomineras (för att kunna veta om det t ex måste vara medlemmar i HSB,
medlemmar i HSB Malmö, föreningar, juridiska personer eller vem som helst?)

5. Vem ingår i valberedningen för fonden?

6. Hur väljs styrelsen i Arne Axrups stipendiefond? 

7. Har stipendiefonden inga stämmor (eller informationsträffar överhuvudtaget) för
oss som är tvångsmedlemmar? 

8. Jag önskar kopia av protokollet där du och resten av den anonyma
stipendiefondens styrelse beslutar om jag ska erhålla svar på mina frågor och
ovanstående allmänna dokument.

9. Hur många ska vara ledamöter i stipendiefonden enligt stadgarna, och vilka,
utöver dig, är ledamöter i denna fond idag?

10. Hur och när har den eller de personer (Rolf Brandt?) som inte ingår i HSB
Malmös styrelse valts som ledamot i Arne Axrups stipendiefond? 

11. På vilken stämma (dvs i vilket årsstämmoprotokoll) för HSB Malmö har det
diskuterats om att starta upp Arne Axrups stipendiefond (eller hur gick det till
rent praktiskt att fonden startade)?

Jag noterade att det inte stod ett ord om Arne Axrups stipendiefond i HSB
Malmös årsstämmoprotokoll för år 1995 (det år det hävdas av HSB Malmö att
fonden beslutades om och startades upp). 

Om inte beslut tagits på en stämma om Arne Axrups stipendiefond så ser jag
inte hur det kan ha gått till att beslutet om fonden kommit till stånd. Knappast
sannolikt att detta skulle skett genom ett direktutskick till alla brf:ar i Malmö
eftersom det skulle vara väldigt omständigt och komplicerat. Dessutom hade det
omöjligen blivit den uppslutning det blev om det inte var ett stämmobeslut, så
det faller definitivt på sin egen orimlighet att beslutet tagits på annat sätt än
direkt eller indirekt via en stämma.

12. Varför är Arne Axrups stipendiefond maximalt sluten? Inga stämmor, inga öppna
möten, inga redovisade protokoll, ingen redovisning av vilka som nominerats
eller av vem/vilka nomineringar skett, ingen redovisning av hur mycket pengar
fonden har att tillgå, ingen information, inga löpande uppdateringar, etc, etc.
Vad exakt planerar du (och övriga ledamöter i fonden) att göra för att insyn ska
finnas i denna fond i framtiden?

13. Hur mycket pengar finns det i fonden idag?

14. Vem kontrollerar fonden, dvs vilka kontrollorgan finns? Revisor (i så fall vem?)?
Vem/vilka nominerade föregående års stipendiater?

15. Fanns det 2011 någon som nominerats som inte erhöll något stipendium, och i
så fall på vilka grunder rent konkret?

16. Vilka har nominerats till Arne Axrups stipendiefond sedan årsstämman 2011?

17. Varför nämnde du inte Arne Axrups stipendiefond med ett enda ord på
årsstämman 2012?

HSB Malmös styrelse/Claes Caroli vägrar besvara någon av dessa frågor. 

Är HSB Malmös styrelse rädda för svaren på dessa frågor skulle avslöja att det pågått ett
omfattande mygel i Arne Axrups stipendiefond, eller vad är skälet till HSB Malmös ovilja att
informera medlemmarna om vad som gäller?

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. HSB Malmös styrelse ska skriftligen besvara här ställda frågor om Arne Axrups
stipendiefond.
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MOTION #11

Hur HSB Malmös styrelse svarar på motioner

Nedanstående är de svar på motionerna ("D1-19", 2012) som HSB Malmö - utan någon saklig
motivering överhuvudtaget - inte vill ska komma varken fullmäktige eller övriga medlemmar till
del.
Se;
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2012, nr 1 - 19
http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-1.htm

1. HSB Malmös mötesordförandes bristfälliga agerande
Yrkande:
Direktiv tas fram för stämmoordföranden på HSB Malmös stämmor att stämmoordföranden är
skyldig att fullfölja sina uppgifter och stävja dylika personangrepp, hatyttringar & kränkningar
och till stämman ej hörande yttranden. 

Svar från HSB Malmös styrelse:
Styrelsen kan inte se att några direktiv behöver tas fram då det är fullmäktige som äger såväl
innehåll som genomförande av föreningsstämma.

Min kommentar:
HSB Malmös styrelse har lärt sig ett nytt ord, "äger", och använder detta i tid och otid, oavsett
hur lite ordet hör till sammanhanget (som här).
Är det något HSB Malmös styrelse inte vill göra så skyller de på fullmäktige. 
Yrkandet kvarstår, ej bemött från HSB Malmös styrelse.

2. HSB Malmö särbehandlar motionärer
Yrkande:
Motionär ska ges den tid som rimligen behövs för att försvara och förklara sina motioner, och
motionärer som skrivit fler motioner än en ska inte särbehandlas i strid med
lag/likabehandlingsprincipen.

Svar från HSB Malmös styrelse:
Denna fråga ligger under föreningsstämmans eget beslutsområde.

Min kommentar:
Ja, precis som allla andra frågor på stämman. Det är inte en fråga om beslutsområde. Varje
normal, demokratiskt tänkande, styrelse hade instämt i yrkandet och rekommenderat stämman
att bifalla motionen.
Dessutom kan vi alla konstatera att verkligheten är den rakt motsatta till svaret från HSB
Malmös styrelse här. 
Det är i princip helt och hållet stämmoordföranden och HSB Malmös styrelse som styr hur detta
ska fungera.
Om HSB Malmö hade haft en demokratiskt tänkande stämmoordförande, som inte enbart
arbetar för HSB Malmös styrelse istället för att var på medlemmarnas (inkl. fullmäktiges) sida,
så hade detta inte varit något problem.

3. Claes Caroli ljuger för HSB Riksförbund
Yrkande:
1. HSB Malmö ska, snarast efter stämma, tydligt och sakligt redovisa (bl a på föreningens
hemsida) vad som beslutats på HSB Riksförbunds stämmor. 
2. HSB Malmö ska inte ägna sig åt att kränka enskilda medlemmar (och dessutom enbart för
egen vinnings skull).

Svar från HSB Malmös styrelse:
Vad beträffar beslut på Riksförbundets stämma publicerades detta på avsedd hemsida.
Styrelsen kan inte se att några kränkningar sker i det material som utgör stämmohandlingar.

Min kommentar:
1. På HSB Riksförbunds hemsida publiceras inte allt (t ex Claes Carolis kränkningar). Men vad
som redovisas där saknar relevans. Det handlar om att de som utsetts eller utsett sig själva att
vara delaktiga på HSB Riksförbunds stämmor ska prestera något, dvs de ska tillföra något till
organisationen och tala för HSB Malmös medlemmar istället för sig själva. 
Där kan HSB Malmö lämpligen plocka ut det som är mest intressant (om något sådant finns),
och redovisa för de lokala medlemmarna tillsammans med styrelsens åsikter så att
medlemmarna får reda på inte bara vilka beslut som togs utan även vad HSB Malmös
representanter har för syn på de olika besluten.
2. Kränkningarna, som framför allt Claes Caroli ägnar sig åt, har redovisats bl a i motionerna till
HSB Malmö, så vad HSB Malmös styrelse inte kan (dvs vill) se saknar betydelse.

4. HSB Malmös styrelses lögner för fullmäktige
Yrkande:
1. HSB Malmö och dess styrelse ska inte kränka enskilda medlemmar på HSB Malmös stämmor. 
2. HSB Malmö och dess styrelse ska inte ljuga på ett så flagrant sätt som Claes Caroli gjorde på



årsstämman 2011.
3. HSB Malmö och dess styrelse ska svara på frågor från den eller de medlemmar som de kränkt
eller ljugit om. 

Svar från HSB Malmös styrelse:
Det ankommer inte på styrelsen att döma uttalande som görs på våra föreningsstämmor.
Vad beträffar kränkningar är det styrelsens uppfattning att så inte sker.

Min kommentar:
Ja, det är självklart att styrelsen inte tycker att de kränker någon när de kränker någon. 
Varför skulle styrelsen helt plötsligt uttala sig ärligt och uppriktigt?
Jag tror det hade varit en fördel om det i alla fall någon gång kunnat förekomma lite självkritik
inom HSB Malmös styrelse, inte minst när HSB Malmös styrelse, eller delar av denna, ägnar sig
åt kränkningar av enskilda medlemmar.

5. Claes Carolis/styrelsens hattal över engagerade medlemmar
Yrkande:
I de fall det kan bekräftas att en styrelseledamot ljugit för medlemmarna ska HSB Malmös
styrelse snarast kalla till en stämma där beslut tas om uteslutning och avsättande av
styrelseledamot.

Svar från HSB Malmös styrelse:
Former för uteslutning framgår av HSB Malmös stadgar och i förekommande fall föreningslagen.

Min kommentar:
Men mitt yrkande handlar inte om vad som står i HSB Malmös stadgar eller föreningslagen. Det
är något helt annat.
Yrkandet handlar om att ta fram riktlinjer och klargöra de luddiga texter i stadgar och lag, så att
alla vet vad som gäller, med relevanta kompletteringar.
Att HSB Malmös styrelse motsätter sig att medlemmarna ska veta vilka krav de kan ställa på
styrelsen, och att det kan få konsekvenser att inte hålla sig till sanningen, indikerar att HSB
Malmös styrelse vill fortsätta ha fritt fram att fara med osanning till medlemmar/fullmäktige,
utan att behöva riskera något.

6. HSB Malmö hånar fullmäktige
Yrkande:
HSB Malmö ska omedelbart sluta att håna såväl fullmäktige som enskilda medlemmar på detta
flagranta sätt.

Svar från HSB Malmös styrelse:
Styrelsen kan inte se att någon kritiseras på ett otillbörligt sätt på våra föreningsstämmor.

Min kommentar:
Alla kränkningar som görs av HSB Malmö anser HSB Malmö alltid är fullt tillbörliga.
Dessutom har styrelsen uppenbarligen inte ens läst motionen.
Kränkningarna från HSB Malmös styrelse/Claes Caroli framgår tydligt i motionerna till HSB
Malmö, oavsett vad HSB Malmös styrelse "kan" se.

7. Sänkning av medlemsavgiften
Yrkande:
Medlemsavgiften i HSB Malmö för bostadsrättshavare ska halveras till 200 kr per medlem i brf.

Svar från HSB Malmös styrelse:
Enligt stadgarna det ankommer på fullmäktige att fastställa medlemsavgiften.

Min kommentar:
Ja, tro det eller ej men det är faktiskt så här barnsligt HSB Malmös styrelse svarat på detta
yrkande. 
Jag hoppas det finns tillräckligt många fullmäktige i HSB Malmö som är intresserade av
medlemmarnas bästa för att mitt yrkande ska bifallas 2013.

8. Öppenhet om vad som gäller för stämmohandlingarna
Yrkande:
HSB Malmö ska tydligt informera fullmäktige och alla andra medlemmar (bl a på HSB Malmös
hemsida och i utskick av stämmohandlingar) om att de som så önskar kan erhålla papperskopia
av motioner/stämmohandligar.

Svar från HSB Malmös styrelse:
Stämmohandlingarna tillhandahålls åt medlem i det format som anses vara bäst i förhållande till
materialets omfattning.
Besked härom framgår av handlingarna till föreningsstämman.

Min kommentar:
"i det format som anses [läs 'av HSB Malmös styrelse'; det är inget beslut i demokratisk
ordning] vara bäst i förhållande till materialets omfattning"?



Ett ärligt svar hade varit;
"Stämmohandlingar tillhandahålls åt medlem om HSB Malmös styrelse finner ett behov
för detta och om motionerna inte innehåller något som är känsligt personligen för
ledamöterna i HSB Malmös styrelse.
Besked om vad vi ämnar göra informerar HSB Malmös styrelse som tidigast om i
samband med att handlingarna delas ut till föreningsstämman, dvs när det är för sent.
Som regel gäller att vi i HSB Malmös styrelse undviker att ge medlemmarna möjlighet
att sätta sig in i motionerna, inte för att spara pengar utan av personliga skäl."

Men fullmäktige/medlemmarna ska nog inte ha några större förhoppningar om att dylika
uppriktiga svar kommer att ges, och därför måste medlemmarna/fullmäktige tänka själva.

9. Kravprofil för HSB-ledamot
HSB ledamoten...

1. ska inte vara HSB tjänsteman (speciellt olämpligt i brf som valt bort HSB Malmö som
förvaltare). 

etc, etc...

Yrkande:
Ovanstående kravprofil är vad HSB Malmö som minst ska arbeta efter när HSB Malmö tilldelar
brf:ar HSB-ledamöter.

Svar från HSB Malmös styrelse:
Policy för HSB-ledamot uppdateras årligen av HSB Malmös styrelse och redovisas på
föreningsstämman.

Min kommentar:
Sanningen är en annan;
1. Det sker ingen uppdatering av denna policy. Vad menar HSB Malmös styrelse har
uppdaterats t ex 2012 och 2013?
2. Medlemmarna/fullmäktige informeras inte och involveras inte i framtagandet av en
bättre policy för HSB-ledamoten.

Styrelsens svar har dessutom inte med yrkandet att göra. Jag yrkade om en kravprofil,
det är inget som ingår i den policy HSB Malmös styrelse refererar till.

10. HSB Malmös inkomster från HSB Bolina
Yrkande:
HSB Malmö ska redovisa sina intäkter från HSB Bolina.

Svar från HSB Malmös styrelse:
HSB Malmös verksamhet återspeglas i årsredovisningen.

Min kommentar:
Svaret från HSB Malmös styrelse saknar relevans för yrkandet.
Faktum kvarstår att HSB Malmö i denna årsredovisning döljer inkomsterna från HSB
Bolina.
Och av någon anledning finns det ingen fullmäktige som på stämman kräver svar på
detta?

11. Vad grundas medlemskap i HSB Malmö på?
Yrkande:
1. Medlemskap i HSB Malmö ska grundas på både medlemsavgift och insats. Dvs om
medlemsavgift inte betalas (t ex för de medlemmar i HSB där brf:en utträtt ur HSB) så ska
medlemmen anses - per automatik - ha utträtt ur HSB, och får på eget bevåg begära inträde i
HSB igen om så önskas.
2. Insats ska återbetalas med automatik för de medlemmar där brf:en utträtt ur HSB. 

Svar från HSB Malmös styrelse:
Regler kring såväl andel som medlemsavgift i HSB Malmö framgår av föreningens stadgar.

Min kommentar:
HSB Malmös styrelse refererar till stadgarna som svar rubriken till motionen (det vi
alla ändå vet står där och som inte förklarar det motionen tar upp) istället för att
bemöta yrkanden. 
HSB Malmös styrelse vågar tydligen inte bemöta motionens yrkanden. Om det skulle
klarläggas för alla vad som gäller så kan ju HSB Malmös styrelse inte fortsätta göra
som de behagar.

12. Kreditering för frånvarande HSB-ledamot
Yrkande:
I de fall HSBs representant i brf-styrelsen inte deltar på brf:ens styrelsemöten ska brf:en per
automatik erhålla en kreditering motsvarande det arvode HSBs representant erhåller från HSB



Malmö (ca 700-800 kr/bevistat möte).

Svar från HSB Malmös styrelse:
HSB-ledamotens närvaro i en brf:s styrelse regleras i stadgarna för såväl den aktuella
bostadsrättsföreningen som i HSB Malmö's.
Kostnaderna för HSB-ledamoten täcks av HSB Malmö och eventuell utevaro är inte
skadeståndsgrundande.

Min kommentar:
Detta svar från HSB Malmös styrelse är ensamt skäl nog för varje bostadsrättsförening
att begära utträde ur HSB. 
Denna motion var säkert ett av de tyngsta skälen till att HSB Malmö valde att bryta
mot lagen och inte lät fullmäktige ta del av de första 19 motionerna.

13. MOTIONER SKA EJ MANIPULERAS AV HSB MALMÖ
Yrkande:
1. HSB Malmö ska inte manipulera de motioner som kommer in.
2. Vissa motionärers motioner ska inte särbehandlas genom att de försämras i läsbarhet av HSB
Malmö och dess styrelse (och motionärer ska behandlas lika).
3. HSB Malmö, inkl. dess styrelse, ska följa lagen samt genom information och på alla möjliga
sätt sträva efter att även fullmäktige ska följa lagen och inte bara verka i eget personligt
intresse. 

Svar från HSB Malmös styrelse:
HSB Malmö underställer fullmäktige motioner jämte styrelsens svar för beslut.

Min kommentar:
Istället för att bemöta motioner och deras yrkanden gör HSB Malmös styrelse - och
berättar - något helt annat. Något som alla ändå vet.
Yrkandena kvarstår, ej bemötta från HSB Malmös styrelse, och obehandlade av HSB
Malmös stämma.

14. Nya stadgar från HSB Riksförbund ska redovisas för fullmäktige/medlemmar
Yrkande:
HSB Malmö ska omedelbart skicka ut allt material till alla brf:ar och alla medlemmar som begär
det, om de nya stadgar som antagits på HSB Riksförbunds stämma. 

Svar från HSB Malmös styrelse:
Nya antagna stadgar finns tillgängliga för de brf som önskar ta del av dem.
Byte/uppgradering av stadgar i brf sker i samförstånd med moderföreningen.

Min kommentar:
Goddag yxskaft.
Yrkandet kvarstår, dvs HSB Malmö ska distribuera normalstadgar/förändringar i dessa
från HSB Riksförbund (sedan kan det finns olika sätt att göra detta).

15. Brf:arna flyr HSB Malmö
Yrkande:
HSB Malmö göra sina förvaltningsavtal attraktivare för HSB-brf:arna.

Svar från HSB Malmös styrelse:
Förvaltningsavtalen hanteras på en konkurrensutsatt marknad i ljuset av att vi är en kooperativ
förening.

Min kommentar:
Vad är styrelsens svar svar på? 
Menar HSB Malmö att bara för att HSB Malmö är en kooperativ förening så kan HSB
Malmö ta ut högre priser än andra?
Yrkandet kvarstår, dvs förvaltningsavtalen från HSB ska t ex inte vara så mycket
dyrare än nästan alla andras, enligt hur det tyvärr ser ut idag.

16. HSB Sundsfastigheter
Yrkande:
Ägandet av HSB Sundsfastigheter ska flyttas ut till medlemmarna genom att alla medlemmar
utan kostnad erhåller aktier i dessa hyresfastigheter.

Svar från HSB Malmös styrelse:
HSB Malmö är ägare till detta företaget HSB Sundsfastigheter AB.
Medlemmarna är ägare till HSB Malmö.

Min kommentar:
Vad har det för betydelse? Ja, HSB Malmös medlemmar äger HSB Sundsfastigheter -
precis som HSB Malmös styrelse säger här - men är det ett skäl för att medlemmarna
inte ska kunna tilldelas aktier i HSB Sundsfastigheter?



17. Föreningsavgäld
Yrkande:
1. HSB Malmö ska omedelbart upphöra att ta ut föreningsavgäld från de brf:ar i HSB Malmö som
fortfarande betalar denna avgäld.
2. Den föreningsavgäld som HSB Malmö tagit ut av brf:arna ska återbetalas 

Svar från HSB Malmös styrelse:
HSB Malmö tillämpar inte längre avgäld.
Föreliggande avtal ska ur likhetssynpunkt avslutas så som avtalats.

Min kommentar:
1. Fel. De brf:ar som fortfarande betalar föreningsavgäld kan bara sluta att betala
denna avgift.
2. Det finns inget hinder för att den felaktigt debiterade föreningsavgälden återbetalas
till brf:arna. Likabehandlingsprincipen är inget hinder så som HSB Malmös styrelse
försöker ge sken av. Återbetalning sker ju till alla som feldebiterats.

18. HSB Malmös styrelse sorterar bort stämmohandlingar
Yrkande:
1. HSB Malmös styrelse ska (företrädesvis innan årsstämman 2012) till alla brf:ar distribuera den
stämmohandling som HSB Malmös styrelse tog bort till årsstämman 2011.
2. HSB Malmös styrelse ska aldrig ta sig friheten att särbehandla vissa medlemmar/motionärer
genom att på eget bevåg ta bort vissa stämmohandlingar. 

Svar från HSB Malmös styrelse:
HSB Malmö kan inte distribuera det aktuella stämmomaterialet då risk föreligger för brottslig
handling.

Min kommentar:
De enda gånger HSB Malmö bryr sig om ifall de begår brottsliga handlingar är när det
passar dem själva för att mörka sanningen. 
Man behöver inte vara juridiskt kunnig för att förstå att HSBs påstående att det fanns
risk för brottslig handling om medlemmarna fick ta del av motionerna var en bluff. Det
är bara en skadalöst dålig ursäkt för att HSB Malmös styrelse försöker hindra
sanningen att komma fram. Motionerna som HSB Malmö inte ville lägga ut med sin
usla ursäkt ligger öppet för alla på min webbplats!

Att HSB Malmös stämma inte kallats till i den ordning lagen föreskriver, ja detta
direkta och extremt allvarliga lagbrott tar HSB Malmö inte den minsta notis om.

HSB Malmös styrelse säger alltså att de anser sig ha rätt att begå rena lagbrott, om
HSB Malmö helt grundlöst anser att det vore ett lagbrott att inte begå ett lagbrott...?

19. HSB Malmös styrelse ska inte dölja motioner
Yrkande:
HSB Malmös styrelse ska lägga ut motioner på HSB Malmös webbplats i god tid innan stämman.

Svar från HSB Malmös styrelse:
Publicering på hemsidan sker i enlighet med kod för föreningsstyrning.

Min kommentar:
Ett klassiskt svar från HSB Malmö. HSB Malmö anser sig bara behöva göra det som det
finns direkta skriftliga rutiner för. För allt annat anser HSB Malmö sig fria att kunna
göra precis hur de vill, och där ska inte ens ägarna/HSB Malmös fullmäktige ha något
att säga till om.

Yrkandet kvarstår, obemött från HSB Malmös styrelse.

HSB Malmös styrelse rekommenderar stämman att avslå alla motioner.
Genomgående oseriösa, infantila och meningslösa svar från HSB Malmös styrelse, som alltid.
Så här extremt låg kvalitet håller HSB Malmös styrelse.

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. HSB Malmös styrelse ska ge mer omfattande, seriösa och verklighetsförankrade
svar på motioner än vad som framgår av ovanstående exempel (dvs löftet i
tingsrätten från HSB Malmös styrelse ska följas).

2. Beslut ska tas separat (enligt HSB Malmös löfte i domstol) för varje
motion/yrkande ovan.
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MOTION #12

HSB Malmös styrelse ljuger för fullmäktige

I HSB Malmös utskick av stämmohandlingar 2012-03-29 till alla fullmäktigeledamöter,
valberedning och revisorer, utom till mig - trots skriftligt löfte till alla om att så skulle ske
samtidigt som till alla övriga -, riktar HSB Malmös styrelse ett antal orätta anklagelser mot mig. 

Jag har ej beretts möjlighet på något sätt att försvara mig mot anklagelserna och lögnerna
(varken före eller efter utskicket), där HSB Malmös styrelse bl a skriver; 
Vad gäller motionerna E1-E159, som omfattar ca 205 A4 sidor, kan styrelsen ej finna annat än
att Tryggve Wallin helt bortsett från den skriftliga förklaring han i maj 2009 lämnade till Malmö
tingsrätt och som finns intagen i rättens protokoll där han utfäste sig att framledes avsevärt
skulle koncentrera sina motioner till årsstämmorna i HSB Malmö ek för såväl till antal som
omfattning. Med hänsyn härtill ... har styrelsen beslutat att motionerna inte skall biläggas detta
utskick. 

HSB Malmös styrelse undviker att nämna vad överenskommelsen egentligen var och vilka
skyldigheter HSB Malmös styrelse åtog sig. Sanningen återfinns i en av motionerna till stämman
2012 (alltså en av de motioner som HSB Malmö vill dölja för fullmäktige genom att inte skicka ut
dessa, motion #1);

HSB Malmös styrelse försöker fullt medvetet lura fullmäktige till att tro att HSB
Malmös styrelse inte åtog sina skyldigheter i överenskommelsen mellan mig och HSB
Malmö.

Vad HSB Malmös styrelse skriver är smutskastning och kränkning i sin extremaste
form! 
Är det så här det ska fungera i en kooperativ förening?

Se min motion #1, 2012; 
Motioner ska behandlas enligt överenskommelse med HSB Malmö
(http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-2.htm#1)

I min motion #1 2012 står det bl a;
Med anledning av mitt klander av HSB Malmös årsstämma, där jag inte gavs möjlighet att tala
för mina motioner, så har det i tingsrätten gjorts en överenskommelse med HSB Malmö att
motioner ska behandlas enligt gängse normer. 2010 var första året HSB Malmö åtagit sig att
följa detta, enligt nedanstående;

Alla motioner från olika motionärer ska behandlas lika.
Styrelsen ska besvara varje motion.
Rekommendation till stämman från styrelsen ska innehålla en konsekvensanalys,
dvs avslag/bifall på sakliga grunder.
Om motion avslås på en stämma är motionären fri att återkomma med motionen
till framtida stämma.
HSB Malmö åtar sig att behandla motioner enligt gängse principer på stämman
(individuellt).

Ovanstående punkter lästes upp i rätten varvid HSB Malmös juridiska representanter kunde
vidimera att detta ansågs ingå i begreppet gängse normer som överenskommelsen innebar. 

Not. Eftersom HSB Malmös styrelse år 2010 vägrade behandla mina motioner (förutom
en) så tvingades jag att för 2011 tillföra stämman två års motioner. Belasta inte mig
för de fel HSB Malmös styrelse gör.

Alltså, det första HSB Malmös styrelse gjorde efter vår överenskommelse var att bryta
mot denna år 2010. År 2011 fortsätter HSB Malmös styrelse att bryta mot den i
domstolen fastställda överenskommelsen. Dessutom i en om möjligt ännu högre grad.
År 2012 tar styrelsen till extrema metoder, i direkt strid med lagen, för att bryta mot
överenskommelsen där HSB Malmös styrelse t.o.m. hemlighåller motionerna (oavsett
innehåll) för dem som sedan ska ta beslut i dem. Detta utan varken kunna eller vilja
motivera sig.

Alltså, tre år i rad har styrelsen på ett extremt sätt brutit mot överenskommelsen, medan jag -
också tre år i rad - bevisligen följt överenskommelsen till punkt och pricka! Antalet motioner från
mig kan tyckas många, men det är helt enligt överenskommelsen. 

Det finns inte längre någon anledning för mig att följa överenskommelsen när nu HSB Malmös
styrelse brutit mot denna tre-fyra år i sträck, trots att jag unde dessa år levt upp till
överenskommelsen. När HSB Malmö visar att de har någon form av respekt för lagen kan jag
återuppta att följa den gjorda överenskommelsen 

Till årsstämman 2013 har jag ingen förhoppning om att HSB Malmö ska börja följa varken lag,
regelverk eller vår överenskommelse. HSB Malmös styrelse kommer med all säkerhet att



fortsätta försöka dölja sanningen och undvika att ge sig in i en diskussion som skulle avslöja
styrelsens påståenden som de lögner de bevisligen är.

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. HSB Malmös styrelse ska börja följa de åtaganden (se lista ovan) som HSB
Malmö utlovat i en rättsligt fastställd överenskommelse mellan mig och HSB
Malmö för fyra år sedan.
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MOTION #13

Kallelse till årsstämman 2012 skedde ej i behörig ordning

Till HSB Malmös årsstämma 2012 gick det till så här;.

1. HSB Malmö delar ut andras motioner, men specifikt inte mina. Dvs HSB Malmö
bryter mot likhetsprincipen/generalklausulen på ett flagrant sätt.

2. Trots att lagen föreskriver att de ärenden som ska behandlas på årsstämman
måste ingå i kallelsen så ingår mina motioner inte i kallelsen till HSB Malmös
årsstämma 2012.

3. Lagen säger att en fullständig kallelse ska vara medlemmarna (i detta fall
fullmäktige) till del senast två veckor före ordinarie stämma. Men först en vecka
före årsstämman skickar HSB Malmö ut en lista på mina motioner.

4. I den lista som HSB Malmö skickar ut - en vecka för sent enligt lag - listas enbart
rubrikerna till mina motioner. Av rubrikerna framgår inte vad motionerna
handlar om eller vad som yrkas. Därför följer detta inte lagen ens om listan hade
skickats ut inom lagstadgad tid.

Således har kallelse till HSB Malmös årsstämma 2012 bevisligen inte skett i behörig
ordning.
I punkt 8 i dagordningen till HSB Malmös årsstämma 2012 ("Fråga om kallelse
behörigen skett") skulle det alltså ha blivit ett rungande nej från
fullmäktigeledamöterna.

Lagbrotten stoppar emellertid inte där.

A.
Jag ska enligt lag beredas tillgång till stämmohandlingarna senast två veckor före årsstämman.
Den 11/4 2012, först sju dagar efter att jag begärt stämmohandlingarna, erhåller jag dessa.
Dvs först 10 dagar före årsstämman erhåller jag stämmohandlingarna, trots att HSB
Malmö är skyldig enligt lag och HSB Malmös stadgar att låta medlem ta del av dessa
senast två veckor innan stämman den 21/4.

B.
Den 12/4 2012, först åtta dagar efter att jag begärt stämmohandlingarna, bereds jag tillfälle att
läsa den del av stämmohandlingarna som HSB Malmö, utan giltiga skäl för detta, vägrar dela ut. 
Dvs först 9 dagar före årsstämman får jag tillåtelse att läsa den del av motionerna som
HSB Malmö är rädd ska avslöja för mycket om vad som hänt i HSB Malmö, trots att
HSB Malmö är skyldig enligt lag och HSB Malmös stadgar att låta medlem ta del av
dessa senast två veckor innan stämman den 21/4.

C.
Dessutom särbehandlas jag i strid med likabehandlingsprincipen/generalklausulen när jag
erhåller stämmohandlingarna långt efter alla andra. T o m i strid med vad HSB Malmös styrelse
själv skriftligen utlovat. Men inte ens skriftliga löften från styrelsen är det någon som bryr sig
om... och fullmäktige låter allt passera i stället för att verka för medlemmarna.

Till HSB Malmös styrelse skrev jag ovanstående med följande tillägg;

Jag kräver dessutom att HSB Malmös styrelse (och mötesordförande) under punkt 8 ("Fråga
om kallelse behörigen skett") i dagordningen, på årsstämman den 21/4, informerar stämman
om att utskick av de ärenden som ska behandlas av stämman ej kommit fullmäktige till del i
laga tid och att jag protesterar mot detta samt kräver att HSB Malmös styrelse omedelbart
ska kalla till en extrastämma för behandling av mina motioner, där alla motioner ska komma
fullmäktige till del i laga tid före extrastämman (så att fullmäktige har ett beslutsunderlag
som de haft tid att sätta sig in i).

Jag förutsätter att HSB Malmös styrelse, via styrelsens anlitade mötesordförande (Anita
Modin, styrelseordförande HSB Stockholm), i demokratisk ordning föreslår stämman att jag
under denna punkt får framföra mina synpunkter på att kallelse ej skett i behörig ordning.



Jag förutsätter att HSB Malmö styrelse, via sin anlitade mötesordförande (Anita Modin,
styrelseordförande HSB Stockholm), kommer att avråda stämman från att göra som tidigare
år och sätta en tidsbegränsning för mig att tala för mina motioner, eftersom det varken är
förenligt med lag/minoritetsskydd eller HSB Malmös värderingar, eller något annat.

Jag förutsätter att HSB Malmö styrelse, via sin anlitade mötesordförande (Anita Modin,
styrelseordförande HSB Stockholm), aktivt kommer att verka för att stämman beslutar att
jag ska vara delaktig i diskussionen som föregås motionsbehandlingen där beslut tas om hur
mina möjligheter att tala för och informera om mina motioner (samt lägga tilläggsyrkanden,
etc) ska begränsas.

Slutligen förutsätter jag att jag bereds möjlighet att försvara mig i samband med Claes
Carolis traditionella hatiska tal på årsstämmorna över engagerade medlemmar inom HSB
Malmö, där dessa hatfyllda tal dessutom alltid innehåller ett antal oriktiga påståenden.

Svaret från Claes Caroli var i vanlig ordning undvikande och intetsägande, endast;
Styrelsen har följt - och följer - gällande rätt, stadgar samt styrdokument för HSB.

Jag svarade;

Eftersom lagen (enligt mitt citat från Föreningslagen 7 kap 8 §) säger att att de
ärenden som ska behandlas på stämman ska vara medlemmarna (fullmäktige) till
del senast 14 dagar innan stämman, och detta bevisligen inte är fallet så har
naturligtvis HSB Malmö inte följt lagen.
En vecka innan HSB Malmös årsstämma 2012 skickar HSB Malmö ut ett index på
mina motioner. Dvs redan här är det otvetydigt brott mot föreningslagen. 
Sedan innehåller detta index inte ens vad som yrkas i motionerna, och där sker då
ännu ett lagbrott.

Varför gör HSB Malmös styrelse en "rättsutredning" av mina motioner för att
försöka konstruera långsökta skäl till att kunna hålla inne med mina motioner och
undanhålla information, men när det gäller detta solklara lagbrott så vill HSB
Malmös styrelse inte blanda in juridisk expertis? 
Det är helt uppenbart för att HSB Malmös styrelse är fullt medveten om att man då
bara skulle konstatera att HSB Malmö inte följt lagverket!

Sedan fick jag inget svar på övrig del av min skrivelse.

Efter ännu ett undvikande och intetsägande svar från Claes Caroli svarade jag;

Föreningslagen 7 kap 8 §; 
"Kallelsen skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra
stämma"
samt;
"I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman."

Lagen säger otvetydigt att de ärenden som ska beslutas om ska vara vara medlemmarna till
del senast två veckor innan årsstämman. Ärendena som ska behandlas och beslutas om
skulle ingått i kallelsen som distribuerades 2012-03-29.

2012-04-05 (dagen innan påskhelgen) skickade HSB Malmö ut ett index med rubrikerna
(ofta fristående från motionernas innehåll, dvs utan direkt koppling till vad som yrkats) till
mina motioner.
Alltså inte motionerna. Alltså inte ens yrkandena.

Än idag, bara någon dag före stämman, har HSB Malmö inte tillfogat mina ärenden
till kallelsen till stämman.

Att HSB Malmö brutit mot lagen genom att inte i kallelsen ha med mina ärenden (yrkanden
eller mina motioner i helhet, varken E1-E159 eller D1-D19) motiverar HSB Malmös styrelse
med tre skäl;
1. att jag frångått överenskommelsen i Tingsrätten (vilket bevisligen inte är sant).
2. att det skulle medföra en merkostnad (vilket inte är sant eftersom CD-skivan kostar lika
mycket i år som tidigare år).
3. att motionerna ej bifallits tidigare (vilket för bevisligen är osant på flera sätt).
Inget av dessa tre skäl motiverar att bryta mot lagen. Gör en rättsutredning om
detta så ska du se att jag har rätt i det som är uppenbart för alla andra utom för
HSB Malmös styrelse.

Till detta ska noteras att styrelsens extremt konstruerade motivering för att inte distribuera
motion D1-D19 ej är förenligt med lag av flera skäl, men inte minst pga att en klar majoritet
av dessa första 19 motioner absolut inte innehöll något kränkande på något sätt för någon,



oavsett hur man vill vinkla det. Styrelsen drog 19 motioner över en kam för att styrelsen
ansåg att någon av dessa motioner - som styrelsen inte ens vågar berätta vilken eller vilka
det är - skulle var kränkande (trots att de bara innehöll fakta samt bevis för dessa fakta). 

I övrigt fick jag inte tillgång till stämmohandlingarna (ej heller styrelsens svar på
motionerna) samtidigt som övriga trots HSB Malmös skriftliga löfte om detta, och inte i
lagstadgad tid, utan dessa fick jag tillgång till först den 10 april och 11 april, dvs fyra
dagar efter lagstadgad tid.

Dvs två mycket tydligt lagstridiga punkter (utöver allt annat).

Ingen respons från HSB Malmös styrelse så jag kompletterade;

A.
HSB Malmös styrelse bryter mot föreningslagen 7 kap 8 § ("I kallelsen skall tydligt
anges de ärenden som skall förekomma på stämman.") om att ärenden som ska
behandlas på stämman måste ingå i kallelsen men har ej gjort detta!
Det handlar alltså inte om bakgrundsmaterialet (mina motioner) utan om att man från
kallelsen ska kunna se vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Detta faktum
understödjs dessutom av såväl förarbeten som experternas uttalanden i frågan.

Det finns två sätt att lösa detta för en styrelse;
1. Den mest demokratiska vägen där motionerna delas ut i sin helhet till alla
fullmäktigeledamöter & motionärer (ej gjort)
eller
2. Att yrkandena (i den mån dessa kan anses tillräckliga för att förstå vad det handlar om)
sammanställs och distribueras tillsammans med kallelsen (ej heller gjort).

Att rubrikerna (ofta ej relaterade till yrkandena för beslut) till mina motioner distribueras till
fullmäktige uppfyller helt uppenbart på intet sätt lagkraven.
Att fullmäktige ges möjlighet att läsa motionerna på stämman uppfyller helt uppenbart på
intet sätt lagkraven.

B.
Jag gavs inte tillgång till stämmohandlingarna (ej heller styrelsens svar på motionerna) i
lagstadgad tid, utan dessa fick jag tillgång till först den 10 april och 11 april, dvs fyra
dagar efter lagstadgad tid.

Förespråkar HSB Malmös styrelse lagbrott, dessutom trots att jag i samband med
inlämningen av mina motioner särskilt bad HSB Malmös styrelse att inte fortsätta med sina
trick eller begå lagbrott till årsstämman 2012?

Ovanpå detta diskrimineras jag på ett extremt sätt när andras motioner distribueras medan
HSB Malmö försöker försvåra åtkomsten till mina motioner så mycket som styrelsen kan.
Styrelsen vill inte ens att de som begär motionerna ("D1-D19") ska få erhålla dessa eller ens
styrelsens meningslösa en-menings-svar på varje motion, och övriga av specifikt mina
motioner skickas inte ut - alltså i motsats till alla andras motioner -, utan måste avhämtas
på Turning Torso.

Men något svar på mina frågor fick jag naturligtvis inte eftersom HSB Malmös styrelse tydligen
anser sig kunna göra precis som de vill, även om det bryter mot lagen.

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. Även motionärer som ej är fullmäktigeledamöter ska ges rätt att yttra sin
mening under punkten i dagordningen om kallelse skett i behörig ordning, med
tillhörande stadgeändring om så anses nödvändigt av fullmäktige.

2. HSB Malmös styrelse får inte upprepa samma lagbrott som beskrivits i denna
motion.
Dvs kallelse ska ske i stadgeenlig ordning samt i överensstämmelse med lag.
Motioner ska delas ut i stadgeenlig ordning samt i enlighet med lag såväl som
likabehandlingsprincipen!
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HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Åke Persson inlämnad motion om att  
upphäva beslutet från 2010 att medlemsavgiften skall  
följa prisbasbeloppet 

 

Höjningen av medlemsavgiften föregicks av en utredning i fullmäktige 2009 och från 
fullmäktige yrkades att de föreslagna medlemsavgifterna skulle indexregleras efter 
förändringar i prisbasbeloppet, varvid prisbasbeloppet 2009 skulle vara grund. 
Styrelsen tillstyrkte yrkandet om indexering, vilket också blev stämmans beslut. 

Under 2010 och 2011 uppstod frågor kring indexuppräkningen och till stämman 2011 
yrkade styrelsen att medlemsavgiften skulle indexregleras mot 2009 års 
prisbasbelopp, men för 2011 skulle utdebiteras enbart belopp utan hänsyn till index. 
Så blev också beslutet i fullmäktige. Beslutet 2012 följde indexklausulen från 2009. 

Beslut om medlemsavgift är en fråga inom ramen för fullmäktiges ansvar. Trots 
beslutet om att medlemsavgiften ska följa prisbasbeloppet ska frågan enligt HSB 
Malmös stadgar prövas varje år på föreningsstämma.  

Styrelsen ser beslutet från 2009 positivt då det värdesäkrar medlemsavgiften. 

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman 
beslutar att motionen ska avslås. 

Svar: Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 



HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Åke Persson inlämnad motion om att lämna i 
årsredovisning och medlemstidning lämna uppgift om det 
gångna årets medlemsavgifter och kostnader därtill 

 

HSB Malmös årsredovisning förbättras ständigt utifrån de diskussioner som föregår 
beslut om årsredovisningen i fullmäktige. 

Redan i dag framgår i not apparaten det som motionären efterlyser. Däremot saknas 
redovisning i medlemstidning, Hemma i HSB. 

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman 
beslutar att motionen ska avslås i första att satsen och tillstyrkas i andra att-satsen. 

Svar: Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen i första att satsen och bifalla  
den i andra att-satsen. 



HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Åke Persson inlämnad motion kring 
Riksförbundets hantering av den förnyelse av bosparavtalet 
med Swedbank som skulle ske med början 2013 

 

Förhandlingarna med Swedbank om ett nytt samarbetsavtal från 2013 när det gäller 
HSBs bosparande har inte kunnat slutföras så som var avsett. Det medförde att sedan 
tidigare gällande avtal förlängs under 2013 med oförändrade villkor förutom på två 
punkter som innehåller förbättringar  

• Den modell som tillämpas för ersättningen till HSB baserad  
på bosparkontona förbättras  

• Kreditramen från Swedbank för nyproduktion av bostäder  
utökas väsentligt 

Att ett nytt avtal inte fanns på plats när det gamla löper ut vid årsskiftet beror på att 
parterna inte lyckades komma överens om villkoren. För HSBs del handlar det om att 
vi vill få till stånd bättre villkor för bospararna än i nuvarande avtal och att vi vill 
förenkla den administrativa hanteringen av bosparverksamheten, med stöd av IT-
utveckling. Framför allt måste det bli lättare att bli medlem och öppna bosparkonton. 
Bland bosparare och HSB-föreningar finns sådana förväntningar som bör tillförsäkras 
i ett nytt långsiktigt bankavtal.  

HSB ProjektPartners styrelse ansåg att en förlängning av nuvarande avtal var 
nödvändig eftersom ett nytt långsiktigt avtal inte fanns på plats. Detta ger också 
utrymme för fortsatt arbete med att få fram ett nytt avtal. 

HSB ProjektPartners har uppdragit åt vd:n att genomföra en upphandling med fler 
bankaktörer för att öka förhandlingsutrymmet och samordna en ny 
projektorganisation för genomförandet av HSB Bospar. Att så inte blev fallet tidigare 
beror på att man vid en samlad bedömning kom fram till att det skulle vara mer 
fördelaktigt för HSB att genomföra förhandlingarna exklusivt med Swedbank som 
HSB redan hade avtal med, inte minst mot bakgrund av att det är ett komplicerat 
förlopp att byta bank och ”lära” den hantera HSBs bospararrutiner. 

Ett tillstyrkande får till konsekvens att motionen inte kan behandlas i Riksförbundet 
förrän 2014 och då frågan om nytt bosparavtal redan är uppe till beslut under 2013 
medför ett tillstyrkande att frågan blir överspelad.  

Styrelsen för HSB Malmö anser sig härmed ha besvarat motionen. Mot bakgrund av 
detta föreslår styrelsen att föreningsstämman beslutar att motionen ska avslås då ett 
arbete i linje med vad motionären skriver redan pågår.  

Svar: Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.



HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Åke Persson inlämnad motion kring förslag till 
framtida finansiering av nyproducerade bostadsrättsföre-
ningar etc. 

 

Motionären belyser en fråga som har debatterats under lång tid i olika sammanhang. 

Styrelsen för HSB Malmö ser också att frågan bör få förnyad tyngd och föreslår att 
föreningsstämman beslutar att motionen ska överföras till HSB Riksförbund. 

Svar: Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.



HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Stefan Blomquist inlämnad motion kring angående 
skapandet av olika forum, lämpligtvis på Portalen 

 

Motionären tar upp ett utmärkt förslag som utvecklar Portalen till gagn för utbyte av 
information mellan olika bostadsrättsföreningar och dess styrelser. 

Styrelsen för HSB Malmö är positivt till frågan och föreslår att föreningsstämman 
beslutar att motionen ska bifallas, under förutsättning att detta kan inrymmas i 
nuvarande Portal utan onödig kostnad. 

Svar: Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen med uppdrag åt organisationen 
att utreda frågan och återkomma med information om det är tekniskt möjligt att 
genomföra eller inte. 



HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Bo Linde inlämnad motion om att brev till 
medlemmar ska korrekturläsas 

 

Motionären tar upp en fråga som aktualiseras från och till. Ett drag som i hög grad 
utmärker svensk språkvård är strävan efter klarhet och enkelhet.  

Även om traditionell korrekturläsning i begränsad omfattning ingriper mot för långa 
meningar, tvetydigheter och dåligt strukturerad text är det mycket bra om medarbetare 
och beslutsfattare också tar på sig ansvaret för att artiklarna blir så tydliga som 
möjligt.  

I dessa fall är det ofta svårt att skriva generella rekommendationer, vi måste låta 
medarbetare och beslutsfattare lita till sin språkkänsla och göra texterna så tydliga, 
lättlästa och överskådliga som möjligt. 

Styrelsen för HSB Malmö ser korrekturläsning som en styrka, men inte att alla brev 
behöver korrekturläsas. Frågan om korrekturläsning måste vara ett beslut som anstår 
organisationen att fatta. 

Svar: Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.



HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Tryggve Wallin inlämnad motion, nr. 1, om att 
”HSB Malmö ska inte utesluta medlemmar selektivt, 
likabehandlingsprincipen ska gälla” 

 

Motionären gör gällande att HSB Malmö behandlar medlemmar olika då det gäller 
uteslutning ur föreningen. 

Medlem ska årligen betala den medlemsavgift föreningsstämman beslutar. Om en 
medlem inte betalar sin medlemsavgift vid avisering efter föreningsstämmans beslut 
eller efter påminnelse uppfyller sådan medlem inte sina skyldigheter och kan 
uteslutas. Det är HSB Malmös styrelse som beslutar om uteslutning. 

När det gäller frågor kring medlemsavgift och uteslutning av medlem följer styrelsen 
det regelverk som återfinns i HSB Malmös stadgar. 

Då det gäller hur många medlemmar som betalar sin medlemsavgift under ett 
verksamhetsår framgår detta i HSB Malmös årsredovisning. 

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman 
beslutar att motionen ska avslås. 

Svar: Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen i sin helhet.



HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Tryggve Wallin inlämnad motion, nr. 2, om att  
”HSB Malmö inför en kurs för medlemmarna som är  
en fördjupningskurs i valberedningsarbete” 

 

Styrelsen är den grupp människor som fått medlemmarnas förtroende. Det är den 
samlade kraften i gruppen som är viktig och som ger det bästa resultatet.  

Att ingå i en styrelse är ett ansvarsfullt uppdrag. Styrelsen i en förening är den grupp 
människor som blivit utsedda av årsmötet att bland annat ansvara för den löpande 
verksamheten i föreningen, verkställa beslut, ansvara för föreningens medel och 
företräda den utåt i samhället. 

Styrelsen för HSB Malmö är positivt till frågan om en fördjupningskurs i 
valberedningsarbetet och yrkar bifall till motionen. Däremot ser styrelsen att 
organisationen själv kan finna former för hur och på vilket sätt en fördjupningskurs 
kan genomföras. 

Svar: Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.



HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Tryggve Wallin inlämnad motion, nr. 3, om att HSB 
Malmö ska genomföra en ”kurs i bostadsrätt för HSB Malmös 
anställda ekonomer” 

 

HSB Malmös ekonomer är ett värdefullt stöd både åt styrelsen som medlemmarna i 
bostadsrättsföreningen. 

Organisationen genomför också kontinuerligt utbildningar i frågor kring bostadsrätten 
åt sina medarbetare. 

Till skillnad från motionären har styrelsen inte märkt de signalerna som åberopas och 
ser inte att denna fråga faller under fullmäktiges sfär utan ska hanteras i den operativa 
organisationen. Det faller under företagsledningens kompetensområde att säkerställa 
och ha kvar den kompetens organisationen behöver för att fullgöra sina åtaganden. 

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman 
beslutar att motionen ska avslås. 

Svar: Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.



HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Tryggve Wallin inlämnad motion, nr. 4, om att 
”HSB Malmös styrelses tal på stämman ska vara tillgängligt  
i skriftlig form” 

 

Ett tal är ett anförande, där ordföranden talar inför medlemmarna. Tal kan vara mer 
eller mindre förberedda eller improviserade. 

Kommunikation är en av ordförandens viktigaste uppgifter. Bra kommunikation och 
bemötande är en viktig nyckel för att skapa en bra och framgångsrik organisation.  

Styrelsen ser inget hinder i att i efterhand på hemsidan publicera de tal som inte tillhör 
de mindre förberedda eller improviserade. 

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman 
beslutar att motionen ska bifallas. 

Svar: Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.



HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Tryggve Wallin inlämnad motion, nr. 5, om att 
”HSB Malmös och dess styrelse inte ska kritisera medlemmar 
utan att dessa ges möjlighet att försvara sig” 

 

Motionären skriver att ordföranden kritiserat honom flera gånger genom att 
upprepade gånger nämnt hans för- och efternamn. 

Kritik är ett känsligt tema därför att den som blir kritiserad ofta får sin självkänsla 
tilltufsad. När detta händer känns det obehagligt och beroende på ens läggning 
reagerar man t.ex. med att gå i försvar, bli arg, bli ledsen eller bli iskall. 

I den situation där någon blir kritiserad av någon annan bör man dela upp sin reaktion 
i två klart åtskilda delar. Först gäller det för att förstå vad kritiken går ut på och 
bakgrunden till att den framförs. 

De tal som motionären hänvisar till är inga hattal utan tal som vänder sig till 
medlemmarna i akt och mening att peka på olika händelser, hur dessa har hanterats 
och i förekommande fall vad talaren anser vara av vikt framöver för organisationen.  

Det är också viktigt att man som motionär är balanserad och visar respekt åt såväl 
ämnet som den organisation där man för fram sina förslag. 

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman 
beslutar att motionen ska bifallas. 

Svar: Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.



HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Tryggve Wallin inlämnad motion, nr. 6, om att 
”riktlinjer för stämmoordföranden på HSB Malmös stämmor, 
för att försöka förhindra fortsatta regelvidrigheter” 

 

Ordförande är den som leder mötet, ser till att de frågor som ska diskuteras behandlas 
på ett bra sätt, fördelar ordet och ser till att alla förslag får en rättvis behandling.  

En ordförande ska så objektivt som möjligt leda mötet och se till att detta löper 
smidigt. 

HSB Malmös föreningsstämmor följer en given dagordning och styrelsen ser inte att 
särskilda riktlinjer till följd av de påstådda händelserna är nödvändiga.  

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman 
beslutar att motionen ska avslås. 

Svar: Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 



HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Tryggve Wallin inlämnad motion, nr. 7, ”är 
inspelning av stämma farligt? I så fall för vem?” 

 

Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid 
protokollskrivning, vilket kan läggas in som rutin vid våra stämmor. 

Det är styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, och 
dessa har styrelsen för avsikt att publicera på hemsidan. 

Frågan om inspelning har behandlats på föreningsstämmorna ett antal gånger och 
styrelsen ser inte det nödvändigt särskilt precisera regelverk i frågan. 

Om det framkommer att stämman spelas in illegalt kommer styrelsen att lämna över 
ärendet till de rättsvårdande myndigheterna. 

Styrelsen kommer att belysa vad som gäller då det rör inspelning med ett 
rättsutlåtande. 

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman 
beslutar att motionen ska bifallas. 

Svar: Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen i sin helhet.



HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Tryggve Wallin inlämnad motion, nr. 8, om 
”Försöken att sälja Turning Torso” 

 

Turning Torso är ett objekt i HSB Sundsfastigheters bestånd. Sedan HSB Malmö 
presenterade sin avsikt att sälja Turning Torso, för att kunna frigöra kapital till att 
bygga och förvärva fler lägenheter, har HSB Malmö varit öppna med information om 
hur processen fortskrider, både vid möten som på hemsida. 

Det är också styrelsens uppfattning att försäljning av fast egendom ingår i styrelsens 
ansvarsområde. 

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman 
beslutar att motionen ska avslås. 

Svar: Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 



HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Tryggve Wallin inlämnad motion, nr. 9, om att 
”kraftigt reducera Michael Carlsson i HSB Malmös 
årsredovisningar” 

 

Årsredovisningen är enligt många det bästa sättet att förstå sig på en organisation. 
Den sammanfattar det senaste årets verksamhet och ger dessutom en helhetsbild av 
organisationen, både historiskt och i framtiden. 

Verkställande direktören är den som är vald av styrelsen att leda organisationens 
dagliga arbete och genomföra styrelsens alla beslut. I början av årsredovisningar 
brukar vd ge en personligt färgad bild av företaget, med tankar om dagsläget och 
framtiden. Vd-ordet är ofta inte mer än två till tre sidor och skrivet på ett lättfattligt 
sätt. 

Årsredovisningen är en beskrivning av vad som hänt under året. Den innehåller även 
en beskrivning av organisationen, oberoende av tidsaspekten.  

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman 
beslutar att motionen ska avslås. 

Svar: Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.



HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Tryggve Wallin inlämnad motion, nr. 10 om ”Arne 
Axrups stipendiefond, ett hemlighetsmakeri utan like!” 

 

Arne Axrups Stipendiefond kom till på initiativ av bostadsrättföreningarna 1995 med 
syftet ”att främja den kooperativa idén”. 

Bostadsrättsföreningarna i HSB Malmö bildade fonden som en hyllning åt avgående 
verkställande direktören Arne Axrup genom att bli medlemmar och erlägga tio kronor 
per medlem till fonden. 

Arne Axrups stipendiefond är en egen juridisk person med egen parlamentarisk 
ordning och såvitt styrelsen fått veta har hemsidan utvecklats. 

Styrelsen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att fonden exponeras 
med de möjligheter som finns idag. 

Styrelsen har upplysningsvis fört fram synpunkterna till föreningen. 

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman 
beslutar att motionen ska avslås. 

Svar: Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.



HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Tryggve Wallin inlämnad motion, nr. 11 om ”hur 
HSB Malmös styrelse svarar på motioner” 

 

Alla motioner som kommer behandlas av HSB Malmös styrelse.  

Styrelsen lämnar ett svar över motionen där styrelsen föreslår hur stämman skall 
behandla motionen. Om styrelsen vill bifalla motionen skriver de ”Styrelsen föreslår 
stämman att bifalla motionen”. Samma gäller om styrelsen föreslår avslag.  

Motionen och styrelsens yttrande skall sedan finnas tillgängliga för medlemmarna hos 
innan stämman.  

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman 
beslutar att motionen ska avslås. 

Svar: Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 



HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Tryggve Wallin inlämnad motion, nr. 12 om att 
”HSB Malmös styrelse ljuger för fullmäktige” 

 

Motionären hänvisar till den avsiktsförklaring som gjordes i Malmö Tingsrätt 2009 
och påstår att HSB Malmö inte följer denna. 

Motionären åtog sig att framledes avsevärt koncentrera sina motioner till 
årsstämmorna såväl till antal som omfattning varvid HSB Malmö kommer att verka 
för att hans motioner behandlas på gängse sätt. Styrelsen uppfattar att så har skett till 
denna föreningsstämma. 

HSB Malmö anser sig följa överenskommelsen och medlem som enligt stadgarna 
inlämnat motion till föreningsstämman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid 
behandling av den aktuella motionen.  

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman 
beslutar att motionen ska avslås. 

Svar: Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 



HSB Malmö 2013, motionssvar   

Svar på av Tryggve Wallin inlämnad motion, nr. 13 om att 
”kallelse till årsstämman 2012 skedde ej i behörig ordning” 

 

Kallelse till HSB Malmös föreningsstämma skickas till valda fullmäktige, revisorer, 
valberedning, bostadsrättsförening. Vidare skickas kallelsen även till motionärer som 
inte är fullmäktige. 

HSB Malmös föreningsstämma 2012 beslutade att vara kallad i rätt ordning. Beslutet 
har inte klandrats. 

Enligt HSB Malmös stadgar ska föreningsstämman vara öppen för alla medlemmar 
och föreningsstämmans befogenhet ska helt utövas av fullmäktige.  

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman 
beslutar att motionen ska avslås. 

Svar: Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen i sin helhet. 
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