
Malmö 2011-01-26. PK/PK. 

Till 
Styrelsen. 
HSB Malmö 
Tuming Torso. 
211 15 Malmö. 

Ärende: Motion till HSB Sveriges Förbundsstämma 2011. 

Motion. 

Ändring av HSB Sveriges stadgar(nuvarande § 15). 

Om jag fatta HSB Sveriges stadgar vad gäller va1 av ledamöter till HSB Sverige:s Förbundsstämma 
gäller för närvarande detta. 

De som väljes vid HSB Ma1mö-s årsstämma att vara HSB Malmö:s ledamöter vid HSB Sveriges 
förbundsstämma har en mandattid som utgår vid nästa ordinarie årstämma året efter. 

Vid påföljande årsstämma väljes nya ledamöter och ersättare som tjänstgör i den mån det blir en 
stor förbundsstämma året därefter och fram till nästa årsstämma. 

Detta en svår fråga med tanke på årets situation. 

HSB Malmö har p1anerat sin årsstämma till den 7 maj 2011. 
Det är med dagens situation svårt att tidigarelägga densamma p g a ärendenas omfång på HSB 
Malmö:s stämmor. 

Enligt uppgift ska HSB Sveriges Förbundsstämma 2011 ligga omkring den 18-19 maj 2011. 

Innebär stadgarna att det kan bli stora problem för de som är nominerade till HSB Sveriges 
Förbundsstämma att med kort varsel kunna ställa upp, kanske inte de som är föreslagna av 
valberedningen om de blir valda utan om HSB Malmö:s årsstämma beslutar att det blir några andra 
som ska väljas dessa i så fall kan ha svårigheter att vara med. 

Dessutom ska handlingarna till HSB Sveriges Förbundsstämma vara ute i god tid och genomgåtts 
av ledamöterna som valts och de ska ha genomgåtts av de som valts till uppdraget och tid medgetts 
för att kunna fa en samspelt grupp som kan ställa krav på HSB Sverige för HSB Malmö:s del som 
gör att det blir bättre. 
Annars är risken uppenbar att de far tjänstgöra som knapptryckare på Förbundsstämman. 

Med anledning av detta yrkar undertecknad: 

Att mandatperioderna för ledamöter till HSB Sveriges förbundsstämma är tvåårig för att undvika 
ovan skrivna problem. 

Dag som ovan: 

11vait"-- 
Preben Karlsson. Medlem 411225-4331.


	Page 1

