
Motion till HSB Malmös fOreningsstänuna 2009

Angående rättvis fördelning av avgifter för utbildning, seminarier och vissa tjämster.

När det gäller HSB Malmös utbud av tjänster är det tyvärr inte alltid att kostnaderna för dessa
är rättvist fördelade. Ett slående exempel är den under hösten 2008 lanserade nya hemsidan.
Den prissättning som valts av HSB Malmö missgynnar på ett flagrant sätt medlemmar som
bor i mindre bostadsrättsföreningar. Om manjäm:för vår lilla förening på 32 medlemmar med
exempelvis någon av de större föreningarna på Rosengård med över 700 medlemmar rar den
enskilde medlemmen i vår förening betala 47 kr per år medan de som bor i den stora
föreningen slipper undan med 2 kr för samma tjänst.
Som exempel kan också nämnas de seminarier om energi och miljö under hösten och våren
2008-2009. För dessa rar våra medlemmar betala över 90 kr per capita medan den ovan
nämnda större föreningens medlemmar bara betalar 4 kr.
Det är ju ganska uppenbart att med detta kostnadsfördelningssystem kommer små föreningar
inte att ha möjlighet att hålla sig med lika kompetenta styrelser som de stora, vilket väl
knappast kan rimma med de kooperativa och solidariska tankegångar som borde styra en
organisation som HSB Malmö. Det borde också rimligtvis ligga i HSB Malmös intresse att
alla föreningar har en hemsida vilket ju knappast kommer att bli fallet med den
finansieringsmodell man valt.
Vad som dessutom är än mer allvarligt är att, om vi ser det ur den enskilde medlemmens
perspektiv, strider HSB Malmös förfarande mot likhetsprincipen. Detta är ju ett typexempel
på hur vissa medlemmar gynnas på andra medlemmars bekostnad.
Ett enkelt och rättvist sätt är, enligt vår mening, att fmansiera ovan nämnda tjänster samt

__kursverksamheten via medlemsavgiften.

Vi yrkar därför att:

Stänunan beslutar om att kostnaderna för den typ av tjänster, utbildning och information som
ovan givits exempel på skall fördelas så att de blir rättvisa utifrån den enskilde medlemmens
perspektiv. Företrädesvis skall detta ske via medlemsavgiften.
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