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Rapport över genomgång av styrelsens utfästelser i samband med 
inkomna motioner till ordinarier stämma 2007 
 

Bakgrund 
Vårens motionsflod medgav inte tid att före stämman utreda eller undersöka alla 

frågeställningar. Detta har lett till att styrelsen besvarade ett antal motioner med att styrelsen 

har för avsikt att utreda ärendet.  

Medlemsgruppen har därför gått igenom samtliga motioner för att identifiera dessa motioner 

med resultat enligt nedan.  

Webb 

Ett stort antal motioner handlar om föreningens hemsida. Motionären har vid två tillfällen 

sammanträffat med tjänstemän från HSB Malmö och diskuterat hemsidan: Detta har lett till 

ett antal förändringar i enlighet med motionärens önskemål. Särskilt möte har hållits mellan 

webbmaster och Tryggve för att reda ut ev frågetecken. 

 Tidningen ”Uppdraget” kommer att läggas ut på styrelsewebben i samband med att 

den nya styrelsewebben lanseras. 

 HSB Malmö Nytt kommer att publiceras även på HSB Malmös hemsida 

 Det finns numera möjlighet att diskutera särskilda artiklar på föreningens hemsida. 

 Styrelsemedlemmar och arbetsgrupper presenteras på hemsidan, liksom styrelsens 

kalendarium. 

 Styrelsens kalendarium skall presenteras på nätet. 

Det finns nu en kalender där samtliga aktiviteter publiceras. 

 HSB Malmö skall aktivt verka för att bostadsrättsföreningarna skaffar sig egna 

hemsidor med forum. 

Föreningarna har via brev erbjudits tjänster att skapa och uppdatera egna hemsidor.  

 

Ytterligare information som kommer att publiceras på webben: 

 Organisationsschema 

 Presentation av medarbetare med namn och kontaktväg i de fall de har egna 

ansvarsområden. 

 Information om Arne Axrups stipendiefond 

 Sammandrag av genomförda kundundersökningar  

 Samtliga årsberättelser från år 2000 och framåt 

 En lista över samtliga bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Malmö 

 Styrelsens mål för verksamheterna kommer att publiceras på nätet så snart de har 

antagits av styrelsen 

 

DEMOKRATIFRÅGOR 
Motionerna innehöll också ett antal krav när det gäller demokratifrågor. 

Dessa krav har lett till: 

 Att en kurs i hur man skriver motioner har tagits fram – utbildningsmaterialet läggs ut 

på hemsidan efter genomförd kurs 
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 Att motionär kommer att få bekräftelse på att hans motion kommit fram 

 

Frågor som fortfarande hänger i luften när det gäller demokratifrågor är: 

 Vi kommer att till nästa stämma undersöka möjligheterna ur såväl teknisk som juridisk 

synpunkt kunna använda oss av mentometerknappar i samband med omröstningar.  

 Styrelsen ska publicera viktiga delar av styrdokument, etiska riktlinjer.  

Styrelsen behöver ta beslut om vilka delar som kan publiceras. 

 Styrelsen ska se över behovet av nya projektgrupper och utreda behovet av en 

demokratigrupp. Styrelsen föreslås ta beslut att uppdra åt styrelsens medlemsgrupp att 

genomföra denna översyn och utredning 

 Ta fram policy för revisorer. Styrelsen föreslås besluta att uppdra åt styrelsens 

ekonomigrupp att ta fram förslag till policy 

 Ta fram instruktion för justeringspersoner och rösträknare och alla andra 

förtroendeuppdrag som väljs på stämman. Uppdraget bör gå till HSB Malmös jurister 

att ta fram förslag till styrelsen. 

 Det är styrelsens avsikt att till nya medlemmar ta fram en introduktionsutbildning som 

bland annat berör HSBs kärnvärderingar. Uppdraget bör gå till AO Medlem att under 

första kvartalet 2009 presentera en introduktionsutbildning som kan tillhandahållas på 

ett kostnadseffektivt sätt. 

 HSB Malmö ska verka för ett ökat utbyte mellan bostadsrättsföreningar samt att HSB 

Malmö ska ta ett större ansvar för att identifiera och förmedla ”goda exempel. HSB 

ledamöterna är en resurs i detta arbete att sprida goda exempel och erfarenheter. 

Tidigare försök med webbaserad erfarenhetsbank har ej haft någon framgång. Vi 

arrangerar sedan våren 2007 regelbundet nätverksträffar för bla 

bostadsrättsföreningarna i Trelleborg och Svedala för att vinna erfarenheter. Under 

2009 kommer den försöksverksamheten att kunna byggas ut till att omfatta ett par 

områden inom Malmö. 

En del av de kurser och seminarier som arrangeras är också ett led i erfarenhetsutbytet. 

 Bospargruppen. Styrelsen ska utreda möjligheten att upprätta stadgar etc. Då kommer 

samtidigt ev arvodering att utredas.  

Bospargruppens roll har förtydligats och förstärkts i de nya stadgarna som togs på 

extrastämman i augusti. Det finns en arvodesgrupp som ser över arvoden för samtliga 

förtroendevalda. 

 Styrelsen kommer att utreda möjligheten att på olika sätt öka intresset för 

förtroendeuppdrag. Detta uppfylls genom att rikta utbildningar även till medlemmar 

utan förtroendeuppdrag. 

 Styrelsen ska utreda behovet av den praktiska tillämpningen av att inrätta 

förtroenderåd.  

Förtroenderåd hade tidigare en viktig roll i att bla säkerställa att HSB hade goda 

relationer till de kommer som fanns inom verksamhetsområdet i akt och mening att 

kunna få attraktiva markanvisningar. Arbetet med att säkerställa byggbar och attraktiv 

mark sker numera på ett för tiden mera modernt sätt att skapa och bygga relationer 

mellan HSB och kommunala beslutsfattare och tjänstemän. Behovet av att inrätta ett 
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förtroenderåd är därför inte aktuellt. 

 

HSB-ledamoten 
 Utveckla ett styrdokument för HSB-ledamotens uppdrag och förstärka dess kompetens. 

Informera om HSB Ledamoten på nätet. 

Det finns en ganska ny uppdragsbeskrivning om HSB-ledamoten. Styrelsen bör ge 

medlemsgruppen i uppdrag att se över denna. När den är reviderad och godkänd av 

styrelsen kan man lägga ut den på webben och samtidigt göra en ordentlig presentation 

av uppdraget – hur man blir ledamot etc. Det pågår en ständig kompetensutveckling av 

HSB-ledamoten med regelbundna träffar och särskilda ledamotskonferenser. 

 

Utbildning 
 Vidareutveckla utbildningsverksamheten – införa seminarier.  

Man kan konstatera att det pågår en kontinuerlig vidareutveckling av 

utbildningsverksamheten. Varje enskild kurs utvärderas och anpassas fortlöpande. 

Medlemsutskottet kommer också att behandla utbildningsverksamheten som en del i 

medlemskapet och då också frågan hur finansieringen av kurserna skall ske framöver. 

 

Valberedning 
 Ett flertal motioner har berört valberedningens arbete. Medlemsgruppen håller 

tillsammans med valberedningen på att ta fram en valberedningsinstruktion för nästa 

stämma att ta ställning till. Synpunkter som presenterats i olika motioner kommer att 

finnas med vid framtagning av valberedningsinstruktionen.  

 

Övrigt 
 I framtida årsredovisningar redogöra för de hel- eller delägda bolagens 

styrelseledamöterna. Detta kommer att beaktas i kommande årsredovisningarn. 




