
        
       Motion till HSB Malmös årsstämma 2011. 

  
  

	  
Med	  anledning	  av	  att	  vår	  brf	  vid	  styrelsesammanträde	  beslutat	  att	  ställa	  frågor	  via	  vår	  
HSB	  ledamot	  till	  HSB	  Malmö	  och	  denne	  trots	  påpekande	  och	  utlovat	  svar	  inte	  erhållit	  
dessa	  så	  måste	  man	  ställa	  sig	  frågan	  :	  Vad	  ingår	  i	  en	  HSB-‐ledamots	  uppdrag?	  
	  	  

Med	  rollen	  att	  tillvarata	  medlemmarnas	  intressen	  följer	  att	  ledamoten	  ska	  vara	  
uppdaterad	  kring,	  och	  kunna	  informera	  om,	  tjänster,	  service	  och	  medlemsförmåner	  som	  
HSB	  Malmö	  erbjuder.	  Självklart	  ska	  det	  också	  ingå	  att	  HSB	  Malmö	  besvarar	  frågor	  som	  
ledamoten	  fått	  i	  uppdrag	  av	  bostadsrättsföreningens	  styrelse	  att	  ställa.	  	  

HSB-‐ledamoten	  är	  styrelseledamot	  i	  bostadsrättsföreningens	  styrelse	  på	  samma	  villkor	  
som	  vilken	  styrelseledamot	  som	  helst.	  Med	  detta	  följer	  att	  HSB-‐ledamoten	  har	  samma	  
ansvar,	  befogenheter	  och	  möjligheter	  som	  övriga	  ledamöter	  i	  bostadsrättsföreningens	  
styrelse.	  

HSB	  ledamoten	  ska	  ju	  vara”	  kittet”	  mellan	  bostadsrättsföreningen	  och	  HSB	  Malmö.	  Det	  
måste	  ju	  vara	  oerhört	  frustrerande	  att	  som	  ledamot	  inte	  få	  frågor	  besvarade	  som	  man	  
fått	  i	  uppdrag	  av	  styrelsen	  i	  den	  förening	  där	  man	  är	  ledamot	  och	  ingår	  i	  styrelsen.	  

Ledamoten	  ska	  i	  sitt	  styrelseuppdrag	  ta	  tillvara	  på	  bostadsrättsföreningens	  
medlemmars	  intressen,	  särskilt	  vad	  gäller	  att	  alla	  behandlas	  lika,	  att	  lagar,	  förordningar	  
och	  liknande	  efterlevs.	  	  Självklart	  ingår	  att	  frågor	  som	  berör	  föreningens	  medlemmar	  
ska	  besvaras	  av	  HSB	  Malmö.	  	  

	  	  
I ovan relaterat fall har frågorna ställts till medlemskoordinatorn i HSB Malmö. Denne har 
vare sig vidarebefordrat frågorna inom organisationen eller lämnat utlovat svar. Efter flera 
månader är frågorna fortfarande obesvarade. Det kan väl i detta sammanhang konstateras att  
medlemskoordinatorn också är ansvarig för HSB ledamöterna.  
 

 

 

 Yrkar att HSB ledamot alltid ska erhålla svar på ställda frågor. 

	  	  
 
 
Bo Linde 
Fredrik Löfvall 
Maj-Lis Arwidsson  
Wiveca Lindbladh          
  


