
      Motion till HSB Malmös årsstämma 2011. 
  

  
 
 
 
 
 
Mailväxling  i bilagorna visar ju med all önskvärd tydlighet att det kan uppkomma situationer där det 
är svårt att veta vad som egentligen sades och beslutades på stämman. Om det dessutom är så som det 
beslutats om på tidigare stämmor att det är vad som sägs på stämman och inte vad som står i 
protokollet som gäller framstår det som ytterst angeläget att på ett bra sätt kunna dokumentera vad 
som verkligen skett under stämman. Ett enkelt och säkert sätt är att spela in stämmorna. En inspelning 
skulle vara till god hjälp för protokollföraren och justerare samt ett utmärkt bevismaterial om det 
skulle uppkomma några tvister. 
 

 
 

 
 
 
HSB Malmö har alltså idag en ordförande som kort tid efter stämman inte minns vilket förslag 
han framförde vilket innebär att en ljudinspelning av stämman vore önskvärd. Det innebär ju 
också att de beslut som HSB Malmö fattat när det gäller medlemsavgiftens storlek grundas på 
att förslagsställaren inte minns sitt förslag ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi yrkar att: 
Mot bakgrund av ovan framförda anledningar, att fullmäktige beslutar att alla stämmor i HSB Malmö i 
fortsättningen spelas in. 
 
 
 

 

 
 

 

Fredrik Löfvall 

Bo Linde 

 

 



Bilagor (2 sidor )  till motion om ljudinspelning. 

 
Från: Misteln [mailto:mistelns@bolina.hsb.se] 
Skickat: lö 2010-08-21 09:51 
Till: Claes Caroli 
Ämne: Stämmoförslag 
 
Hej Claes ! 
 
Har en mycket kort fråga som vi gärna ser få ett snabbt svar av dig. 
 
Vad var ditt förslag på stämman 2010 när det gällde beslut om medlemsavgift ? 
 
Var det : 
 
1. "Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift" eller 
2. "Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det 
som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela". 
 
Med vänlig hälsning 
För styrelsen i brf Misteln 
Bo Linde 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- Original Message ----- 
From: "Claes Caroli" <Claes.Caroli@malmo.hsb.se> 
To: "Misteln" <mistelns@bolina.hsb.se> 
Sent: Sunday, August 22, 2010 7:52 PM 
Subject: SV: Stämmoförslag 
 
Hej Bo, 
 
Du anger två exakta formuleringar - jag beklagar, jag kommer inte ihåg 
ordagrant vad jag anförde. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Claes Caroli 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Från: Misteln [mailto:mistelns@bolina.hsb.se] 
Skickat: ti 2010-08-24 11:02 
Till: Claes Caroli 
Ämne: Re: Stämmoförslag 
 
Hej Claes, 
 
Det är inte allt man kan komma ihåg men i detta fallet så kanske du kan ta 
hjälp av övriga styrelsen vad som var det av dig framlagda förslaget ? 
 
Min personliga åsikt är att det var alternativ 2 som var ditt förslag. 
 
Med vänlig hälsning 
för styrelsen i brf Misteln 
Bo Linde 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- Original Message ----- 
From: "Claes Caroli" <Claes.Caroli@malmo.hsb.se> 
To: "Misteln" <mistelns@bolina.hsb.se> 
Sent: Wednesday, September 01, 2010 5:29 PM 
Subject: SV: Stämmoförslag 
 
Hej Bo, 
 
- Som sagt jag kan inte återge en exakt formulering, men det styrelsen 
rekommenderade var oförändrad medlemsavgift. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Claes Caroli 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Från: Misteln [mailto:mistelns@bolina.hsb.se] 
Skickat: må 2010-09-06 15:08 
Till: Claes Caroli 
Ämne: Re: Stämmoförslag 
 
Hej Clas, 
 
Vid stämman 2009 så indexreglerades ju årsavgiften. 
 
Innehöll ditt och styrelsens förslag på 2010 års stämma att denna 
indexreglering skulle tas bort ? 
 
Med vänlig hälsning 
för styrelsen i brf Misteln 
Bo Linde 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- Original Message ----- 
From: "Claes Caroli" <Claes.Caroli@malmo.hsb.se> 
To: "Misteln" <mistelns@bolina.hsb.se> 
Sent: Monday, September 06, 2010 8:55 PM 
Subject: SV: Stämmoförslag 
 
Hej Bo, 
 
Styrelsens förslag var oförändrad medlemsavgift med bibehållen knytning till basbeloppet. 
 
Med vänlig hälsning 
Claes 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  


