
 
 
MALMÖ TINGSRÄTT            Malmö den 8 augusti 2007. 
Box 265 
201 22 Malmö 
  
 
 
 
 
Komplettering till målnr T4688-07, Enhet 11
 
 
På begäran från Tingsrätten insändes härmed komplettering i ovan angivet ärende. Komplettering görs på 
sådant sätt att Brf Misteln hänvisar till de paragrafer som finns i lagen om ekonomisk förening (LEF) samt i 
HSB Malmös stadgar.  
 
Vi skriver kortfattat skälen till våra yrkanden punkt för punkt i årsstämmoprotokollet, och hänvisar i övrigt 
till tidigare inlämnat klander.  
0   - Mötets öppnande  
03 - Upprättande och godkännande av röstlängd 
16 - Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer 
18 - Val av styrelseledamöter  
35 - Motion nr 3, från brf. Misteln och Dadeln om oberoende granskning av brevväxling 
14 - Fastställande av medlemsavgift 
04 - Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt fungera som rösträknare  
Övriga sju punkter i stämmoprotokollet som vi klandrat;  
- Punkt 05 - Val av två personer att fungera som rösträknare 
- Punkt 06 - Fastställande av dagordning  
- Punkt 15 - Bestämmande av arvoden till styrelsen, revisorer och valberedning 
- Punkt 17 - Val av ordförande för 1 år 
- Punkt 19 - Val av styrelsesuppleant 
- Punkt 26 - Val av 13 ombud till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma 2006 
- Punkt 27 - Val av sju ersättare till förbundsstämman 2006 

Tidigare inlämnat klander kvarstår som det är, och är var för sig bidragande till att årsstämman bör göras 
om, även om de inte är av samma dignitet som de punkter vi tar upp här.  
 

Vi förutsätter att HSB i sitt svar på klander av stämman kommenterar allt som vi tagit upp i det 
ursprungliga dokumentet ("Klander av HSB Malmös årsstämma", den 26 april 2007)! 
 
Behörighetshandlingar som utvisar att Bo Linde och Fredrik Löfvall är behöriga att företräda 
bostadsrättsföreningen Misteln i Malmö medsändes som bilaga.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
0. Mötets öppnande  
 
"Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Alf Gustavsson som också håller ett kort 
anförande till fullmäktigesammanträdet. Stämman beslutar att vara öppen för medlemmar, tjänstemän och 
press förutom valda ombud, dock med den begränsningen att yttranderätt tillkommer endast 
stämmoombuden, styrelsen, verkställande direktören, revisorer och av styrelsens utsedda tjänstemän 
som är föredragande i ärenden." 
  
Vi yrkar att beslutet för denna punkt ska upphävas och att hela stämman får göras om bl.a. 
eftersom detta strider mot HSB Malmös stadgar § 16 enligt nedan. 
 
Kallelse till fullmäktige 
§ 16 
Kallelse till fullmäktigesammanträde skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på 
sammanträdet. 
 
Skälen till detta yrkande är bl.a. att punkt 0 ej fanns med i dagordningen/kallelsen ( i strid med 
stadgarna ) samt att HSB i detta stämmobeslut begränsade yttrandefriheten och påverkade 
besluten för resterande del av stämman.  
 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
 
"Samtliga fullmäktigeledamöter samt övriga deltagare har blivit avprickade vid entrén.  
Inbjudna till dagens möte är fullmäktige, förtroendevalda i bostadsrättsförening men inte fullmäktige, HSB 
ledamöter och anställda i HSB Malmös koncern samt representanter från HSB:s riksförbund  
Närvarande är 165 fullmäktige och 79 övriga, bilaga 1 - röstlängd 2007-04-26.  
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att förteckningen kan ligga till grund dels som närvarolista men 
också utgöra röstlängd vid en eventuell omröstning." 
  
Vi yrkar att beslutet för denna punkt ska upphävas eftersom den upprättade röstlängden strider 
mot såväl gängse rutiner som mot HSB:s stadgar (§22), och mot LEF kap. 7, 10 § enligt  nedan, 
och att hela stämman måste göras om pga detta  med en korrekt upprättad och justerad röstlängd. 
 
LEF kap. 7, 10 § 
Stämmans ordförande skall, om det behövs, upprätta en förteckning över närvarande medlemmar, ombud 
och biträden (röstlängd). Uppgift om medlemmarnas rösträtt skall lämnas i röstlängden, om det 
förekommer olika rösträtt bland medlemmarna. Sedan röstlängden har godkänts av stämman, skall den 
tillämpas till dess att stämman beslutar om ändring. Uppskjuts stämman till en senare dag än nästföljande 
vardag, skall en ny röstlängd upprättas om det behövs. 
Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman. I fråga om protokollets innehåll gäller 
1. att röstlängden skall tas in i eller fogas som bilaga till protokollet,  
2. att stämmans beslut skall föras in i protokollet, samt  
3. om röstning har skett, att resultatet skall anges i protokollet.  
Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman som utses av stämman. Senast 
tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna 
och innehavarna av förlagsandelar. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt. 
  
Skälet till detta yrkande är att röstlängden inte var daterad, den var inte undertecknad, den var inte 
justerad och inte signerad som protokollet i övrigt vid besöket av tre medlemmar på Turning Torso 
den 8 juni. 
 
Dessutom innehöll röstlängden bara namn på de röstberättigade; alla namn på de som deltog från 
HSB Malmö, mötesordförande, protokollförare, samt övriga icke röstberättigade fanns ej med. 
 
 



 
16. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer  
 
"Valberedningens föredragande, Ingela Persson, redogör för antalet ledamöter och suppleanter i 
styrelsen. Nuvarande är sju ledamöter varav en är ordförande och två suppleanter. Valberedningen 
föreslår en minskning av en ledamot till sex ledamöter och en suppleant.  
Fullmäktigeledamoten Tommy Johansson yrkar på oförändrat antal ledamöter och suppleant i styrelsen.  
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget."  
 
Vi yrkar på att det i protokollet omnämnda "beslutet" för denna punkt upphäves, och att nytt beslut 
tas på en ny stämma där det framgår vilket antal som beslutades.  
 
Skälet till detta är att det inte framgår av stämmoprotokollet vilket av de två förslagen som beslutet 
gäller. 
 
 
 
18. Val av styrelseledamöter  
 
"Föredragande: Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår Maria Bengtsson HSB:s brf 
Ovalen, Anders Lundberg HSB:s brf Gåsen, Maj-Britt Thulin HSB:s brf Bollebygd, Olle Strand HSB:s brf 
Lugnet, Giovanna Brankovic HSB:s brf Hilda och Daniel Ljung HSB:s brf Ellstorp till ledamöter i styrelsen.  
Utöver detta nomineras Fredrik Haglund HSB:s brf Magne.  
Sluten votering begärs. Fullmäktigesammanträdet beslutar att genomföra omröstningen med sluten 
votering.  
Under omröstningen ajourneras fullmäktigesammanträdet.  
Omröstningen utfaller så att Maria Bengtsson erhåller 124 röster, Anders Lundberg 122 röster, Maj-Britt 
Thulin 112 röster, Olle Strand 101 röster, Giovanna Brankovic 88 röster, Daniel Ljung 87 röster och 
Fredrik Haglund 49 röster.  
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att till ledamöter i styrelsen utse:  
Maria Bengtsson, Anders Lundberg, Maj-Britt Thulin, Olle Strand och Giovanna Brankovic.  
Vidare beslutar fullmäktigesammanträdet att mandattiden är två år för ledamöterna:  
Maria Bengtsson, Anders Lundberg och Maj-Britt Thulin samt ett år för ledamöterna Olle Strand och 
Giovanna Brankovic."  
 
Vi yrkar på att beslutet för denna punkt upphäves  och görs om med nya val, på grund av 
otillbörlig ordning.    
 
Skälen till detta är att; 
- Valberedningens förslag är sex personer men bara fem valdes till ledamöter i styrelsen.  
- Alf Gustavsson valdes aldrig in i styrelsen, vilket också framgår av årsstämmoprotokollet från     
HSB Malmö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
35. Motion nr 3 från brf Misteln och Dadeln om oberoende granskning avseende brevväxling  
 
"Ordföranden lämnar ordet till HSB:s brf Mistelns föredragande Fredrik Löfvall.  
Fredrik Löfvall meddelar att motionärerna drar tillbaka motionen." 
 
Här begärde Fredrik Löfvall en sluten omröstning i frågan vilket han förnekades. 
 
Vi yrkar på att beslutet för denna punkt skall upphävas eftersom detta strider mot    
HSB Malmös stadgar § 19  enligt nedan. 
 
Röstning m m 
§ 19 
Varje fullmäktig har en röst. 
Omröstning vid fullmäktigesammanträde sker öppet om inte närvarande fullmäktig påkallar sluten 
omröstning.  
 
Skälen till detta är att; 
- motionen inte drogs tillbaka av vår fullmäktigeledamot ( eftersom Fredrik Löfvall saknade 
behörighet att ensam dra tillbaka motionen )  
 den av Fredrik Löfvall begärda omröstningen ej genomfördes,  
 
 
  
Beskrivning av hur HSB Malmö/mötesordförande bröt mot stadgar/lagar på årsstämman.
Försöksvotering för att upphäva sluten votering: 
När vår fullmäktige begärde sluten votering gällande denna motion så ändrade HSB / 
mötesordförande plötsligt föreningsreglerna/stadgarna (  tvärtemot hur mötesordföranden på 
samma stämma hanterade  punkten om personval, där mötesordföranden direkt sa; "Ja, eftersom 
sluten votering begärts så måste vi följa detta", utan någon votering/försöksvotering) och sade: 
"Det är ej med automatik som det blir en sluten omröstning". 
Två röstningar genomfördes i stället. 
1. Votering om ifall en försöksvotering skulle genomföras (stämman beslöt då att försöksvotering 
skulle genomföras). 
2. Försöksvotering om sluten votering genomfördes och stämman röstade då i sin 
"försöksvotering" för att sluten votering i frågan inte skulle genomföras.   
 
 
 
14. Fastställande av medlemsavgift  
 
"Styrelsens ordförande Alf Gustavsson redogör för föreningens medlemsavgifter:  
Avgift 2006: 250 kronor per lägenhet för bostadsrättsföreningarna, 160 kronor för bosparare över 26 år 
och 50 kronor bosparare under 26 år.  
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att avgifterna skall vara oförändrade under innevarande år." 
 
Vi yrkar att delar av detta beslut (avgiften för bosparare) för denna punkt skall upphävas och ett 
nytt beslut skall fattas på grund av att beslutet togs i otillbörlig ordning.  
 
Skälet till detta är att det aldrig togs något beslut på stämman om vad bospararna skall betala.  
 
 
 
 
 
 



 
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt fungera som rösträknare  
 
"Ordföranden lämnar ordet till valberedningens föredragande Ingela Persson.  
Förslag: Valberedningens föredragande lämnar förslag på Monica Bermsten, HSB brf Ringsted i Malmö 
och Marianne Ljungström, HSB brf Granen i Malmö.  
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar i enlighet med valberedningens förslag." 
 
Vi yrkar på att beslutet för denna punkt upphäves och att nytt beslut tas på en ny årsstämma  med 
anledning av att beslutet tagits i otillbörlig ordning. 
 
Skälet till detta är att årsstämman inte beslutade att dessa personer skulle utses till rösträknare, 
och det stod inte heller i dagordningen. Detta bevisas av att det i dagordningen inte finns två 
punkter för val av rösträknare, så som det hävdas i protokollet. Som det är idag vet man inte säkert 
vilka som ansvarat för rösträkningen på stämman. 
 
 
 

I övrigt, se tidigare inskickade handlingar / bilagor rörande 
klander av stämma. 
 
 
 

 
 
 
 

Med vänlig hälsning 
 

Brf Misteln 
 
 
 
 
 

Bo Linde   Fredrik Löfvall 
               Ordförande         Sekreterare 

 
 
 

Kontaktperson i detta ärende 
Fredrik Löfvall 

Tel: 0768-789569 
 
 
 


