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PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF PUKAN I MALMÖ 
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 10 FEBRUARI 2022 
I MALMÖ 
Tid: 18.30 – 21.30  

Plats: Hörsalen, Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö.  

 
§ 1 Föreningsstämmans öppnande 

Susanne Magnusson hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2022 
och förklarar föreningsstämman öppnad.  

§ 2 Val av stämmoordförande 

Anders Svensson föreslås till stämmoordförande. 

Föreningsstämman beslutar att välja Anders Svensson till stämmoordförande. 

§ 3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
Stämmoordföranden anmäler att Susanne Magnusson är utsedd att föra dagens protokoll. 

§ 4 Godkännande av röstlängd 
Stämmoordförande meddelar att 40 medlemmar närvarar på stämman, varav inga genom 
fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 40 enligt upprättad röstlängd. Vidare närvarar 
inga biträden till medlemmar. 

Föreningsstämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1). 

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
Föreningsstämman beslutar att föreningsstämman inte ska vara öppen för andra än 
medlemmar med undantag för Lena Hemby, HSB-ekonom som redovisar den ekonomiska 
delen av årsredovisningen. 

§ 6 Godkännande av dagordning 
Föreningsstämman beslutar att godkänna dagordning i enlighet med förslag, (bilaga 2). 

§ 7 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 
Lena Ohlander och Anton Inghardt föreslås till justerare.  
Föreningsstämman beslutar att välja Lena Ohlander och Anton Inghardt till justerare. 

§ 8 Val av minst två rösträknare 

Wictor Rössler och Annica Crespo-Carreira föreslås till rösträknare.  

Föreningsstämman beslutar att välja Wictor Rössler och Annica Crespo-Carreira till 
rösträknare. 

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
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Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 23 januari 2022, har anslagits på anslagstavlor i 
trapphus samt på föreningens hemsida tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast 
två veckor före föreningsstämman. För de medlemmar som har sin lägenhet uthyrd i 
andrahand har kallelse skickats per email den 24 januari 2022.  

Föreningsstämman beslutar att fastställa att kallelse skett i behörig ordning. 

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning 
Stämmoordförande och Lena Hemby (HSB-ekonom som närvarar digitalt via Teams) föredrar 
bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, 
balansräkning, kassaflöde och tilläggsupplysningar för år 2020/2021. 

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna. 

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse 
Stämmoordförande föredrar revisionsberättelsen för år 2020/2021.  

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
Föreningsstämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2020/2021. 

§ 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst enligt den fastställda 
balansräkningen 
Föreningsstämman beslutar i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda 
balansräkningen att föreningens vinst överförs i ny räkning. 

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2020-09-01 – 2021-08-31.  

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 
ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av 
föreningsstämman. 
Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag till arvoden och principer för 
andra ekonomiska ersättningar (bilaga 3).  

Motförslag lyfts under stämman att valberedningens arvode ska höjas till 0,5 
inkomstbasbelopp att fördelas sinsemellan samt att timersättning på timmar i timbanken ska 
höjas till 200 kr. 

Föreningsstämman beslutar att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska 
ersättningar. 

- styrelsens ordinarie stämmovalda ledamöter med 5,0 inkomstbasbelopp att fördelas 
sinsemellan, 

- föreningens ordinarie stämmovalda revisorer med 1,0 inkomstbasbelopp att fördelas 
sinsemellan, 

- styrelsens suppleanter med 0,01 inkomstbasbelopp per bevistat möte, 
- revisorssuppleant med 0,01 inkomstbasbelopp per bevistat möte, 
- Valberedningen med 0,5 inkomstbasbelopp att fördelas sinsemellan.  
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Som år för basbeloppsbestämning skall 2022 användas. Ett inkomstbasbelopp motsvarar då 
71 000 kr. 

Som övriga ersättningar beslutar stämman att följande övriga arvode ska kunna utbetalas: 
- ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår, vid uppvisande av intyg, till 

ersättningsberättigade då de tjänstgör för föreningen under sin ordinarie 
arbetstid, 

- timersättning på 200 kr utgår till ersättningsberättigade då de tjänstgör för 
föreningen under sin fritid, i en timbank på upp till 100 timmar som skall 
redovisas på stämma, 

- telefonersättning utgår till ersättningsberättigade med faktisk visad kostnad, 
- milersättning utgår med RSV:s skattefria belopp då ersättningsberättigade kör för 

föreningens räkning. 

Ersättningsberättigade är samtliga stämmovalda föreningsfunktionärer, inklusive suppleanter. 

Redovisning av övriga ersättningar verksamhetsåret 2020/2021: Timbanken har uppgått till 19 
timmar x 165 kr = 3 135 kr. Inga utbetalningar har gjorts för övriga möjliga övriga arvoden.  

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
Stämmoordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).  

Motförslag lyfts under stämman att antalet suppleanter ska vara 2. 

Motförslag lyfts under stämman att antalet styrelseledamöter ska minskas från 6 till 5, inklusive 
HSB-ledamot.  

Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst tre och högst elva, varav en 
väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska antalet suppleanter vara högst fyra till antalet 
och högst en av dessa får utses av styrelsen för HSB. 

Föreningsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av 6 styrelseledamöter samt 2 suppleanter. 

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Stämmoordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).  

På stämman föreslås ytterligare en kandidat till ledamot: Andreas Ollén. 

Som resultat av beslut §16 med 2 suppleanter föreslås på stämman ytterligare en suppleant: 
Peter Diurhuus-Gundersen.   

Föreningsstämman beslutar att välja Annica Crespo Carreira, Peter Skough och Andreas Ollén 
till styrelseledamöter för en tid om 2 år.  

Föreningsstämman beslutar att välja Axel Wihlborg-Rasmusen och Peter Diurhuus-Gundersen 
till suppleanter för en tid om 1 år. 

För rösträkning se bilaga 5. 

§ 18 Presentation av HSB-ledamot 

Stämmoordförande informerar att HSB-ledamoten som är den styrelseledamot som i enlighet 
med stadgarna är utsedd av HSB Malmö är vakant i nuläget och att HSB Malmö kommer 
återkomma med namn på ny ledamot inom kort.   
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§ 19 Beslut om antal revisor/er och suppleant 
Stämmoordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).  

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst två och högst tre, varav en väljs av 
styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en till antalet. 

Föreningsstämman beslutar att revisorerna till antalet ska vara 2 stycken samt 1 suppleant.  

§ 20 Val av revisor/er och suppleant 
Stämmoordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).  

Föreningsstämman beslutar att välja William Wendel och Hanna Roos till revisorer.  

Föreningsstämman beslutar att välja Katherine Eriksson till suppleant. 

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
Stämmoordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).  

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till 
valberedningens ordförande. 

Föreningsstämman beslutar att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter. 

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 

Stämmoordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).  

På stämman föreslås ytterligare två kandidater till valberedningen: Willy Hansson och Johan 
Klintberger. 

Sluten votering begärs. 

Föreningsstämman beslutar att välja Marie Nordkvist, Magnus Gustavsson och Ulla 
Häggström till ledamot i valberedningen.  

Föreningsstämman beslutar att välja Marie Nordkvist till ordförande för valberedningen. 

För rösträkning se bilaga 5. 

§ 23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB 
Föreningsstämman beslutar att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt 
övriga representanter i HSB. 

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda                       
ärenden som angivits i kallelsen 

Samtliga motioner återfinns i bilaga 4. 

Motion 1 

Medlem har inkommit med motion att utrusta varje tvättstuga med tvättmaskin för grovtvätt.  

Stämman beslutar att avslå motionen. 

Motion 2 

Medlem har inkommit med motion att förse gården på fontänsidan med bord, bänkar och grill.  
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Stämman beslutar att avslå motionen. Stämman gav styrelsen i uppdrag att utvärdera 
möjlighet att eventuellt kunna sätta löst bord och bänk på ytan.  

Motion 3 

Medlem har inkommit med motion att sätta upp hängmattor primärt på gården vid fontänen 
men också på andra gårdar. 

Stämman beslutar att avslå motionen. 

Motion 4 

Medlem har inkommit med motion med förslag på nya renoveringstider.   

Stämman beslutar att avslå motionen. 

Motion 5 

Medlem har inkommit med motion att införa ekonomiska mål för föreningen.  

Stämman beslutar att avslå motionen. 

Motion 6 

Medlem har inkommit med motion att låta medlemmarna välja föreningens ordförande  

Stämman beslutar att avslå motionen. 

Motion 7 

Medlem har inkommit med motion att redovisa framtida underhåll på ett bättre sätt och att i 
årsredovisningen för 2022/2023, eller tidigare, i en flerårsöversikt presenterar planerade 
underhållsåtgärder och i översikten inkluderar en kostnadsberäkning.  

Stämman beslutar att avslå motionen. 

§ 25 Föreningsstämmans avslutande 

Stämmoordförande tackar för en väl genomförd stämma och förklarar därefter stämman 
avslutad. 

 

 

Susanne Magnusson 

Protokollförare 

 Anders Svensson 

Stämmoordförande 

 

 

Lena Ohlander 

Justerare 

 Anton Inghardt 

Justerare 

2022-02-16

Susanne Magnusson1983 Anders Svensson

2022-02-16

Lena Ohlander

2022-02-16

Anton Inghardt

2022-02-16
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Bilaga 1 – Röstlängd 

RÖSTLÄNGD  (antal röstande medlemmar = 40)         
Lgh   Lgh   Lgh   Lgh   Lgh   Lgh   Lgh   Lgh   Lgh   Lgh   
1 - 43 - 85 - 127 - 169 - 211 - 253 - 295 X 337 - 379 - 
2 - 44 - 86 - 128 - 170 X 212 - 254 - 296 - 338 - 380 - 
3 - 45 - 87 - 129 - 171 - 213 - 255 - 297 - 339 - 381 - 
4 - 46 - 88 X 130 - 172 - 214 - 256 - 298 - 340 - 382 - 
5 - 47 - 89 X 131 - 173 - 215 - 257 X 299 - 341 - 383 - 
6 - 48 - 90 X 132 - 174 - 216 - 258 - 300 - 342 - 384 - 
7 - 49 - 91 - 133 - 175 - 217 - 259 - 301 - 343 - 385 - 
8 - 50 - 92 - 134 - 176 - 218 - 260 - 302 X 344 - 386 - 
9 - 51 - 93 - 135 - 177 - 219 - 261 - 303 - 345 - 387 - 
10 - 52 - 94 - 136 - 178 - 220 - 262 - 304 - 346 - 388 - 
11 - 53 X 95 - 137 - 179 - 221 - 263 - 305 - 347 - 389 - 
12 - 54 - 96 - 138 - 180 - 222 - 264 - 306 - 348 - 390 - 
13 - 55 - 97 - 139 - 181 - 223 - 265 X 307 - 349 - 391 - 
14 - 56 - 98 - 140 - 182 X 224 - 266 - 308 - 350 - 392 - 
15 - 57 - 99 - 141 - 183 X 225 - 267 - 309 - 351 - 393 - 
16 X 58 - 100 - 142 - 184 - 226 - 268 - 310 - 352 - 394 - 
17 - 59 - 101 - 143 - 185 - 227 - 269 - 311 - 353 - 395 - 
18 - 60 - 102 - 144 - 186 - 228 - 270 - 312 - 354 - 396 - 
19 - 61 - 103 - 145 - 187 - 229 - 271 - 313 - 355 - 397 - 
20 - 62 - 104 - 146 - 188 - 230 - 272 - 314 X 356 - 398 - 
21 X 63 - 105 X 147 X 189 - 231 - 273 - 315 - 357 - 399 - 
22 - 64 - 106 - 148 - 190 - 232 - 274 - 316 - 358 - 400 - 
23 X 65 - 107 - 149 X 191 - 233 - 275 - 317 - 359 - 401 - 
24 - 66 - 108 - 150 - 192 X 234 - 276 - 318 - 360 X 402 X 
25 - 67 - 109 - 151 - 193 - 235 - 277 - 319 - 361 - 403 - 
26 - 68 - 110 - 152 X 194 X 236 X 278 - 320 - 362 - 404 X 
27 - 69 - 111 - 153 - 195 - 237 - 279 X 321 X 363 - 405 X 
28 - 70 - 112 - 154 - 196 - 238 - 280 - 322 - 364 - 406 - 
29 - 71 - 113 - 155 - 197 - 239 - 281 - 323 - 365 - 407 - 
30 - 72 - 114 - 156 - 198 - 240 - 282 - 324 - 366 - 408 - 
31 - 73 - 115 - 157 - 199 - 241 - 283 - 325 - 367 - 409 - 
32 - 74 - 116 - 158 - 200 - 242 - 284 - 326 - 368 - 410 - 
33 - 75 - 117 - 159 - 201 - 243 - 285 - 327 - 369 - 411 - 
34 - 76 - 118 - 160 X 202 - 244 - 286 - 328 - 370 X 412 - 
35 - 77 - 119 - 161 - 203 - 245 - 287 - 329 - 371 X 413 - 
36 - 78 - 120 - 162 - 204 - 246 - 288 - 330 - 372 - 414 - 
37 - 79 - 121 - 163 - 205 - 247 X 289 X 331 - 373 X 415 - 
38 - 80 X 122 - 164 - 206 X 248 - 290 - 332 - 374 X 416 - 
39 - 81 - 123 - 165 - 207 - 249 - 291 - 333 - 375 - 417 - 
40 - 82 - 124 - 166 - 208 - 250 - 292 - 334 - 376 - 418 - 
41 - 83 - 125 - 167 X 209 - 251 - 293 X 335 - 377 -     
42 - 84 - 126 - 168 - 210 - 252 - 294 X 336 - 378 -     
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Bilaga 2 – Kallelse 
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Bilaga 3 – Valberedningens förslag till val 

Sida 27–29 i Årsredovisning 2020/2021 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL  
Nuvarande styrelse 
 
Ordförande Susanne Magnusson 

Vice ordförande Christer Thornquist 

Sekreterare Cecilia Svensson 

Studieorganisatör/ 
Ledamot 

Wictor Rössler 

Studieorganisatör/ 
Ledamot 

Patric Bjöersdorff 

Suppleant Annika Crespo-Carreira 

HSB -ledamot Anders Svensson 

Ordinarie styrelseledamöter Susanne Magnusson och Christer Thornquist avgår efter sin 
mandatperiod och Cecilia Svensson avgår på egen begäran före mandattidens utgång.  

Valberedning föreslår  
att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 6 styrelseledamöter, varav en är HSB-ledamot, 
och att antalet suppleanter ska vara 1. 
Valberedningens förslag till ordinarie styrelseledamöter och suppleanter 
Ordinarie styrelseledamöter har mandatperiod på 2 år. Wictor Rössler och Patrick Bjöersdorff 
är valda för ett år till. 

Valberedningen föreslår: 
• Nyval till ledamot Annika Crespo-Carreira, tidigare suppleant 
• Nyval till ledamot Peter Skough.  
• Nyval till ledamot Lasse Angantyr. 
• Nyval till suppleant Axel Wihlborg- Rasmusen. 

Presentation av ny ledamot:  
Peter Skough, 55 år och bor sedan januari 2021 i 42 C med sambo. Peter har tre vuxna döttrar 
som är utflyttade. Peter arbetar sedan många år som projektledare på ett IT-företag i Lund och 
har tidigare deltagit i styrelsearbete för ett par mindre idrottsföreningar. 

Presentation av ny ledamot:  
Lasse Angantyr, 40 år och bor sedan sommaren 2020 i 48 C. Han bor tillsammans med sin fru 
Johanna samt barnen Lotten och Valle. Lasse har under cirka 15 år arbetat som journalist. 
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Sedan fem år tillbaka är han specialiserad inom lantbruksjournalistik. På fritiden gillar han att 
gå på fotboll och även att spela baseboll nere på Limhamnsfältet. 

Presentation av ny suppleant:  
Axel Wihlborg-Rasmusen bor i 48 B. Han arbetar som it-konsult och har en bakgrund från 
föreningslivet på LTH, Lunds universitet. På fritiden gillar Axel att köra motorcykel och 
tycker att en tur en solig dag är nästan oslagbar! 

Styrelsesuppleant har mandatperiod på 1 år. 

Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant 

Ordinarie revisorer och revisorssuppleant har mandatperiod på 1 år. 

Valberedningen består idag av revisorerna Katherine Eriksson och William Wendel samt 
revisorssuppleant Hanna Roos. 

Valberedningen föreslår: 
• Omval av revisor William Wendel.  
• Nyval av revisor Hanna Roos, tidigare revisorssuppleant. 
• Nyval av revisorssuppleant Katherine Eriksson, tidigare revisor. 

Valberedningens förslag till valberedare 

Valberedare har mandatperiod på 1 år. 

Valberedningen består idag av Kristina Stenberg, Marie Nordkvist och Magnus Gustavsson. 
Kristina Stenberg avgår efter sin mandatperiod.  

Valberedningen föreslår: 
• Omval av Marie Nordkvist. 
• Omval av Magnus Gustavsson. 
• Nyval av Ulla Häggström. 

Presentation av ny valberedare:  
Ulla Häggström är pensionär och bor med hunden Tindra i 46 B. Hon har tidigare arbetat på 
Lunds universitet som ekonomiassistent på Medicinska institutionskansliet, Clinic Research 
Center (CRC). Fritidsintressen är bland annat resor, umgås med vänner, promenader och 
vandra i fjällen 
 

Årets arbete för valberedningen att ta fram kandidater är härmed klart och nu är det upp till er 
medlemmar i föreningen att göra det slutgiltiga valet! 

Med vänliga hälsningar, 
Valberedningen 
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Bilaga 4 – Motioner 

Sida 30–36 i Årsredovisning 2020/2021  

Motion 1 
 

 

 

Styrelsens svar: Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen. 

Styrelsen har låtit Electrolux undersöka vilka möjligheter som finns att inom ramen för befintliga 
tvättstugor installera grovtvättmaskiner med separat torkskåp. Utrymme och möjlighet för placering av 
1st tvättmaskin och 1st torkskåp finns främst på adresserna Köpenhamnsv. 40, 42 & 44. Det kommer 
krävas håltagningar, nya rörarbeten och en del omförflyttningar av befintliga torkskåp för att få till en 
bra lösning. Köpenhamnsv. 46 & 48 har större utmaningar då det är annan planlösning, det kan gå̊ att 
lösa men befintlig torkutrustning behöver placeras om på̊ annan plats. Maskinerna måste med hänsyn 
till allergirisken placeras i ett eget utrymme, dvs vi behöver bygga in dem på samma sätt som de två 
befintliga tvättstugorna. Utöver maskinerna behöver grovvask installeras. Utrymmet behöver ett 
separat ventilationssystem och det samma gäller för torkskåpet. Inkopplingar till el, avlopp och 
vattenledningar. Tvättmaskinen är så pass stor att vi behöver montera ned dörrkarmarna, som är i stål, 
för att överhuvudtaget få in tvättmaskinen. Maskinerna och tillgång till tvättstuga och trapphus (för 
medlemmar i andra hus) ska kopplas till det befintliga bokningssystemet. Det är fråga om en 
omfattande ombyggnad av den/de tvättstugor som berörs. De ljusa och luftiga ytor som vi idag 
upplever som positivt kommer att försvinna. Kostnaden för en installation kan uppskattas till cirka en 
halv miljon kronor varav kostnaden för själva tvättmaskinen och torkskåpet uppgår till tvåhundra 
tusen kronor. Styrelsen bedömer inte att nyttan av att installera grovtvättmaskiner står i proportion till 
den höga kostnaden. 
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Org Nr: 746000-5908 
Förening Nr: 2006 
 

Motion 2 

 

Styrelsens svar: Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen.  

Enligt information som Styrelsen fick vid kontakt med Malmö Museum i samband med 
trädgårdsprojektet våren 2021 så utgör fontänen inkluderat gång och markanläggning ett konstverk 
som kallas Symfoni. Gången, som har formen av en våg som avslutas i fontänen, är en del i 
gestaltningen av fontänen. Markanläggningen har också en tydlig koppling till den nyrealistiska 
arkitekturen genom bland annat materialval och gestaltning. Fontänen, med gång och övrig parkyta, 
ska ses som en del av området. Konst är skyddad enligt upphovsrättslagen, enligt vilken konstnären 
eller arvingarna till denna har ensamrätt att tillåta eller förbjuda vissa åtgärder på verket under sin 
livstid och 70 år efter dödsåret. Eftersom konstnären dog 1955 är konsten skyddat till 2025 enligt 
upphovsrättslagen. Därav bedömer styrelsen det ej lämpligt att installera en grillplats på parkytan utan 
hänvisar till våra grillplatser på gårdarna mellan husen. 
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Org Nr: 746000-5908 
Förening Nr: 2006 
 

Motion 3 

 

 

Styrelsens svar: Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen. 

Med hänvisning till svaret i Motion Nr 2 bedömer styrelsen det ej lämpligt att installera hängmattor på 
parkytan. 
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Org Nr: 746000-5908 
Förening Nr: 2006 
 

Motion 4 

 

Styrelsens svar: Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen.  

Våra nuvarande renoveringstider, se föreningens hemsida, är anpassade för att förening och 
medlemmar ska kunna anlita fackmän för renoveringsarbeten som vanligtvis har arbetstider 7-16 och 
för att medlemmar som förvärvsarbetar ska ha möjlighet att utföra arbeten i sina lägenheter efter 
arbetstid. Annars är våra medlemmar som arbetar i stort sett hänvisade att endast utföra 
renoveringsarbeten under lördagar vilket inte bedöms rimligt och kommer dra ut på arbeten än mer än 
de görs idag. Vi bor i äldre hus där många lägenheter i samband med förvärv behöver renoveras. 
Underhåll av våra bostäder är en viktig del för att bibehålla en god standard på våra bostadsrätter och 
vara en attraktiv förening.   
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Org Nr: 746000-5908 
Förening Nr: 2006 
 

Motion 5 

 
 

Styrelsens svar: Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen. 

Styrelsen arbetar inte med siffermässiga nyckeltal som mål för vår verksamhet. Däremot redovisas ett 
antal nyckeltal i årsredovisningens flerårsöversikt som uppföljning av det aktuella årets och tidigare 
års verksamheter. Styrelsen fokuserar på att förvalta och utveckla de byggnader och markområden 
som omfattar Pukan samt att tillse att föreningens likviditet är god (vilket framgår av 
årsredovisningen) och har erforderliga resurser för att finansiera verksamheten på såväl kort som lång 
sikt. Inför varje nytt verksamhetsår tar styrelsen fram dels en specificerad årsbudget för det närmaste 
verksamhetsåret dels en budgetprognos för de närmast följande 5 åren, innefattande såväl 
resultatprognos som kassaflödesprognos. Som underlag för styrelsens budget ligger bland annat 
underhållsplanen, som uppdateras löpande och som löper 20 år framåt i tiden. Styrelsen ansvarar för 
föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter, bedömer fortlöpande 
föreningens ekonomiska situation samt tillser att föreningens medelsförvaltning och ekonomiska 
förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
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Org Nr: 746000-5908 
Förening Nr: 2006 
 

Motion 6 

 
Styrelsens svar: Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen.   

Nuvarande stadgar antogs vid omröstning dels vid en extra föreningsstämma 2017-10-31 dels vid 
ordinarie föreningsstämma 2018-02-20. Pukans stadgar beträffande bland annat §21 och §22 har 
mycket riktigt anpassats i enlighet med tidigare stadgar efter dåvarande styrelses önskemål. Styrelsen 
delar tidigare styrelsers uppfattning och anser att anpassningen fungerar väl. Bestämmelsen att 
styrelsen själva inom sig utser ordföranden är dessutom helt i linje med bestämmelserna om en 
förenings ledning enligt, lag om ekonomiska föreningar (2018:672) kap 7 § 17, vilka bestämmelser 
även gäller för bostadsrättsföreningar. Styrelsen bedömer att konstituering av styrelsen bör göras av 
styrelsen som har bäst insikt om respektive ledamots erfarenhet och kunskaper samt hur gruppen 
fungerar tillsammans.   
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Org Nr: 746000-5908 
Förening Nr: 2006 
 

Motion 7 

 
 

Styrelsens svar: Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen.  

Som nämnts i styrelsens svar på motion nr 5 så omfattar underhållsplanen en tidsperiod om 20 år 
framåt i tiden. Planen uppdateras löpande bland annat på grund av att visst underhåll utförts tidigare än 
planerat eller efter statusuppföljning har bedömts kunna antingen flyttas framåt i tiden eller kräver 
åtgärder tidigare än planerat. Underhållsplanen i likhet med budgeten är styrelsens arbetsdokument 
och redovisas därför inte på föreningsstämman. En övergripande sammanfattning av nuvarande 
underhållsplan återfinns i verksamhetsberättelsen.                              
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Org Nr: 746000-5908 
Förening Nr: 2006 
 

Bilaga 5 – Rösträkning §17 och §22 

Rösträkning §17 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
  
Förslag till ledamot Antal röster 

  
Annica Crespo-Carreira 32 

Peter Skough 29 

Lasse Angantyr 20 
Andreas Ollén 28 

 

Rösträkning §22 Val av valberedning  
  

Förslag till ledamot  
Antal röster 

 

Marie Nordkvist 30 
Magnus Gustavsson 27 

Ulla Häggström 21 

Willy Hansson 18 
Johan Klintberger 9 
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