
Svar på av brf Munkhättan, Michael Andersson, inlämnad 
motion om att seminarier istället ska heta kurser och dessutom 
vara kostnadsfria 
 

Styrelsen vill med anledning av motionen lämna följande svar: 

Då det gäller seminarier i organisationen är dessa ofta specifika och anordnade kring ett 
särskilt ämne, som inte ingår i det ordinarie kursutbudet. 

Styrelsen anser att det måste ankomma på den operativa ledningen att ta ställning till om ett 
seminarium ska debiteras eller inte. Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och 
föreslår att föreningsstämman beslutar att motionen ska avslås. 

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen. 



Svar på av Fredrik Löfvall och Bo Linde inlämnad motion om att 
protokollet ska gälla som stämmans mening 
 

Styrelsen vill med anledning av motionen lämna följande svar: 

Liknande motion har tidigare, under 2008 och 2010, lämnats in och avslagits av fullmäktige. 
Att besluta att protokollet ska vara gällande har ingen praktisk betydelse, eftersom det i 
lagtexten är stämmans beslut (oavsett vad det står i protokollet) som är det som gäller och 
som bedöms vid en juridisk prövning. Dock ska protokollet återspegla stämmans beslut så 
långt det är möjligt. 

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

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen. 



Svar på av John Engel inlämnad motion om parkeringspolicy i 
bostadsrättsföreningen 

Styrelsen vill med anledning av motionen lämna följande svar: 

Liknande motion har tidigare, under 2009, lämnats in och avslagits av fullmäktige. Frågan om 
parkeringspolicy är något bostadsrättsföreningen själv har att besluta kring. 

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

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen. 



Svar på av Bo Linde, Fredrik Löfvall, Maj-Lis Arwidsson och 
Wiveca Lindbladh inlämnad motion om ägardirektiv 

Styrelsen vill med anledning av motionen lämna följande svar: 

Styrelsen utgår ifrån att inga tjänstemän behandlar någon medlem på ett kränkande sätt. 
Styrelsen kan inte se att motionsunderlaget ger stöd åt att så skulle ha skett. 

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

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen. 



Svar på av Fredrik Löfvall och Bo Linde inlämnad motion om att 
stämmor ska spelas in 
 

Styrelsen vill med anledning av motionen lämna följande svar: 

Liknande motion har tidigare lämnats in och avslagits av fullmäktige. Styrelsen kan inte se att 
motionsunderlaget ger stöd åt att behov av inspelning föreligger.  

Styrelsen anser inte att beslut om inspelning (eller inte inspelning) ska omfattas av ett direktiv 
beslutat på en föreningsstämma.  

Då något nytt i sak inte framkommit anser sig styrelsen härmed ha besvarat motionen och 
föreslår att föreningsstämman beslutar att motionen ska avslås. 

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen. 



Svar på av Bo Linde, Fredrik Löfvall, Maj-Lis Arwidsson och 
Wiveca Lindbladh inlämnad motion om att HSB-ledamot alltid 
ska erhålla svar 

Styrelsen vill med anledning av motionen lämna följande svar: 

HSB-ledamoten lyder under styrelsens eget kompetensområde, och den operativa 
organisationen har på styrelsens uppdrag hand om frågan. Ledamoten omfattas av en satsning 
där såväl kontaktvägar som träffar ökats jämfört med tidigare. 

Styrelsen kan inte se att motionsunderlaget ger stöd åt att frågan ska omfattas av annat 
stämmobeslut än vad som sker idag då det gäller policy. 

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

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen. 



Svar på av Bo Linde, Hans Olsson, Maj-Lis Arwidsson och 
Wiveca Lindbladh inlämnad motion om HSB Malmö Nytt 

Styrelsen vill med anledning av motionen lämna följande svar: 

Liknande motion har tidigare, 2009 och 2010, lämnats in i frågan och avslagits av 
fullmäktige.  

Då något nytt i sak inte framkommit anser sig styrelsen härmed redan ha besvarat motionen 
och föreslår att föreningsstämman beslutar att motionen ska avslås. 

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen. 



Svar på av Fredrik Löfvall, Bo Linde och Maj-Lis Arwidsson 
inlämnad motion om att ta bort § 4 i normalstadgarna för brf 

Styrelsen vill med anledning av motionen lämna följande svar: 

Stadgarna genomgår för tillfället en revision på riksnivå. Så snart denna är klar kommer den 
att presenteras för bostadsrättsföreningarna. 

Styrelsen ser inte att HSB Malmös föreningsstämma kan besluta i en fråga som omfattas av 
beslut i den egna bostadsrättsföreningen.  

Mot bakgrund av detta anser sig styrelsen ha besvarat motionen och föreslår att 
föreningsstämman beslutar att motionen ska avslås. 

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen. 



Svar på av Fredrik Löfvall inlämnad motion om att information 
på hemsidan inte också distribueras i pappersform 

Styrelsen vill med anledning av motionen lämna följande svar: 

Styrelsen ser inte att HSB Malmös föreningsstämma i detalj ska besluta i frågor som den 
operativa organisationen själv har att ta ställning till. 

Det måste ankomma på tjänstemannaorganisationen att själv ta ställning till, och göra 
bedömning av, när information som återfinns på hemsida också ska distribueras i 
pappersform. 

Mot bakgrund av detta anser sig styrelsen ha besvarat motionen och föreslår att 
föreningsstämman beslutar att motionen ska avslås. 

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen. 



Svar på av Monica Bermsten, brf Ringsted, inlämnad motion 
om certifiering av bostadsrättsförening 

Styrelsen vill med anledning av motionen lämna följande svar: 

HSB Malmö, som är en av initiativtagarna till certifieringen, har överlåtit denna till HSB 
Riksförbund.  

Sedan en tid tillbaka genomgår certifieringen en översyn. I detta arbete deltar olika HSB-
föreningar, däribland HSB Malmö. Så snart översynen är klar kommer HSB Riksförbund att 
presentera arbetet och hur bostadsrättsföreningarna kan ta det till sig.  

Mot bakgrund av detta anser sig styrelsen ha besvarat motionen och föreslår att 
föreningsstämman beslutar att motionen ska avslås. 

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen. 



Svar på av Preben Karlsson inlämnad motion om 
stadgeändring i § 20 

Styrelsen vill med anledning av motionen lämna följande svar: 

Motionären yrkar att nomineringstidpunkt fastställs på föreningsstämma genom att en punkt 
införs på dagordningen. 

Sedan en tid tillbaka pågår på riksnivå ett revisionsarbete av nya stadgar till HSB-förening. I 
avvaktan på att detta är klart och presenterat ser styrelsen inte det nödvändigt att ändra 
stadgarna. Frågan kan åter väckas i anslutning till den stadgerevision som kommer att följa på 
HSB Riksförbunds arbete. 

Mot bakgrund av detta anser sig styrelsen ha besvarat motionen och föreslår att 
föreningsstämman beslutar att motionen ska avslås. 

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen. 



Svar på av Preben Karlsson inlämnad motion om ändring  
av stadgar avseende mandattid för ombud i Riksförbundet 

Styrelsen vill med anledning av motionen lämna följande svar: 

Motionären yrkar att mandattiden för ombud i HSB Riksförbund ska vara tvåårig och att detta 
fastställs genom stadgeändring. 

Sedan en tid tillbaka pågår på riksnivå ett revisionsarbete av nya stadgar till HSB 
Riksförbund. I anslutning till att dessa beslutas får ombuden väcka frågan om mandattid. 

Mot bakgrund av detta anser sig styrelsen ha besvarat motionen och föreslår att 
föreningsstämman beslutar att motionen ska avslås. 

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen. 



Svar på av Åke Persson inlämnad motion om att låta designa 
hemsidan och att bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar 
ska återfinnas på HSB Malmös hemsida 

Styrelsen vill med anledning av motionen lämna följande svar: 

Motionären yrkar att styrelsen ska ges i uppdrag att låta designa hemsidan samt se till att 
bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar återfinns på densamma. 

Det pågår ett arbete mellan HSB-föreningarna och Riksförbundet att göra hemsidan mera 
ändamålsriktig och lättnavigerad. I detta arbete ingår att se över hur information kan gestalta 
sig både vad avser HSB i stort, den lokala HSB-föreningen och bostadsrättsföreningen som 
sådan. 

Mot bakgrund av detta anser sig styrelsen ha besvarat motionen och föreslår att 
föreningsstämman beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Svar: Styrelsen yrkar att motionen ska anses besvarad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  




