
Du får kallelsen eftersom du är registrerad som fullmäktige i din bostadsrättsförening. 
Det här är årets viktigaste möte för dig som vill vara med att besluta om vilka frågor vi 
ska driva. Om du inte kan gå på stämman, var vänlig överlämna denna kallelse till 
föreningens fullmäktigesuppleant. 

Som en del i vårt miljöarbete och effektivisering kommer årets stämma att vara digital. 
Det innebär att du under mötet får tillgång till en läsplatta – där du enkelt begär ordet, 
röstar, tycker och trycker. Dessutom kommer vi att kunna genomföra eventuella personval 
tryggt, eftersom du loggar in med en säker identitet. 

Om du vill gå på stämman behöver du göra två saker:   

1. LÄS HANDLINGARNA DIGITALT

 Alla stämmohandlingar finns i det digitala mötessystemet – samma system 
 som kommer att användas på stämman.

 Logga in här: http://kongress.easymeet.se/hsbmalmo/
 Ditt användarnamn är ditt personnummer (tio siffror i rak följd). 
 
 Fullmäktige, fullmäktigesuppleant, bosparfullmäktige och bosparfullmäktigesuppleant 
 har inloggning.

2. ANMÄL DIG TILL STÄMMAN

 Du anmäler dig på hsb.se/malmo under fliken ”Anmäl dig här”.  
 Senast den 7 april behöver vi din anmälan, för att kunna beräkna mat och lokal. 

Har du inte tillgång till dator? Ring oss så hjälper vi dig, telefon 010-442 30 00.

Gästerna kan ta del av alla stämmohandlingar på hsb.se/malmo, men jag 
rekommenderar att du som fullmäktige läser dem via mötessystemet, för att kunna göra 
anteckningar och bekanta dig med systemet. 

Har du frågor eller funderingar är du givetvis välkommen att kontakta mig!

Med vänlig hälsning

Bengt Skånhamre
Senior Adviser Medlem
Tel: 010-442 30 62
bengt.skanhamre@hsb.se

INFORMATION        
OM ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA



KALLELSE 
TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för kallas 
härmed till HSB Malmös ordinarie föreningsstämma. Stämman ska bland annat 
behandla förslag att anta nya stadgar.

DAG  Lördagen den 14 april 2018

TID  Kl. 09.00 (fullmäktigekontrollen öppnar kl. 08.00, 
lätt frukost serveras från kl. 08.00 och lunch vid 12-tiden)

PLATS  Malmö Live (Dag Hammarskjölds Torg 4, 211 18, Malmö)

Valberedningens förslag till ordförande vid den ordinarie föreningsstämman är 
Mats Engstrand, Malmö.

Denna kallelse har skickats till dem som den 28 februari 2018 är registrerade fullmäktige-
ledamöter för bostadsrättsföreningarna och bospargruppen hos HSB Malmö.

Om annan än fullmäktige i bostadsrättsföreningen har fått denna kallelse ombeds vederbörande att 
överlämna kallelsen till behörig person. Om så sker ska behörig person vid registrering uppvisa de 
handlingar som ligger till grund för registrering av fullmäktige, det vill säga stämmoprotokoll som 
antingen utvisar vem som utsetts eller att styrelsen fått i uppdrag att inom sig utse fullmäktige. I så 
fall ska detta protokoll också bifogas.

Vänd på bladet för att ta del av viktig information inför stämman.

VARMT VÄLKOMMEN!

Claes Caroli
Styrelseordförande 
HSB Malmö

Malmö 2018-03-16



 

 2018-03-01  

 

 

DAGORDNING 

Förslag till dagordning vid ordinarie föreningsstämma med HSB Malmö ek för lördagen 

den 14 april 2018 kl. 09.00 på Malmö Live. 

Mötets öppnande 

1. Föreningsstämmans öppnande. 

2. Beslut om föreningsstämman är öppen för andra än medlemmar. 

3. Val av ordförande vid föreningsstämman. 

4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare. 

5. Godkännande av röstlängd. 

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.  

7. Val av minst fyra personer att utgöra rösträknare. 

8. Fråga om kallelse behörigen skett. 

9. Styrelsens rapport (föreningsstyrningsrapport) om efterlevnad av stadgar och av 

HSB-rörelsen gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB 

Riksförbunds stämma.  

10. Styrelsens information om ev. beslut att bilda dotterföretag, att ingå som partner 

i aktie- eller handelsbolag eller att delta i annan organisationsform. 

11. Styrelsens årsredovisning. 

12. Revisorernas berättelse samt synpunkter på föreningsstyrningsrapporten. 

13. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om 

fastställande av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 

14. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen.  

15. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. 

16. Styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering. 

17. Styrelsens redovisning av policy för HSB-ledamöterna. 

18. Fastställande av valberedningsinstruktion. 



 

   

 

 

19. Fråga om tillsättande av utskott. 

20. Fastställande av medlemsavgift 2019. 

21. Beslut om antal ledamöter i styrelsen, valberedningen och i ev. utskott, om antal 

revisorer och revisorssuppleanter samt beslut om mandattid för 

styrelseledamöter och auktoriserad revisor. 

22. Beslut om arvodes- och ersättningsreglemente samt beslut om arvoden och alla 

andra ekonomiska ersättningar till 

a. styrelse, 

b. ledamöter i utskott,  

c. revisorer och suppleanter, 

d. valberedning,  

e. bosparråd och bospargruppens valberedning. 

23. Val av 

a. ordförande tillika styrelseledamot,  

b. styrelseledamöter,  

c. revisorer och suppleanter, 

d. valberedning samt beslut om sammankallande (valet avser även ersättare 

om någon i valberedningen slutar i förtid), 

e. fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma, 

f. ledamöter i ev. utskott, 

g. beslut avseende rekommendation av lekmannarevisor i dotterföretag, 

h. information om de fackliga organisationernas val av styrelseledamöter 

och styrelsesuppleanter lämnas vid stämman, 

i. information om HSB Riksförbunds val av auktoriserad 

revisor/auktoriserat revisionsbolag rapporteras vid stämman.  

24. Fastställande av grundtal enligt stadgarna §16 1 och 2. 

25. Beslut om att anta nya stadgar för föreningen. 

26. Övriga anmälda ärenden 

 

Motioner samt styrelsen svar: 



 

   

 

 

Motion 1 Preben Karlsson, 

Motion 2 Brf Jämlikheten, 

Motion 3 Brf Draken, 

Motion 4 Åke Persson, 

Motion 5 Åke Persson, 

Motion 6 Irene Bengtsson, 

Motion 7 Pawel Grunneholm mfl, 

Motion 8 Pawel Grunneholm mfl, 

Motion 9 Pawel Grunneholm mfl, 

Motion 10 Martin Degerman, 

Motion 11 Martin Degerman, 

Motion 12 Martin Degerman, 

Motion 13 Martin Degerman,  

Motion 14 Tryggve Wallin, 

Motion 15 Tryggve Wallin, 

Motion 16 Tryggve Wallin,  

Motion 17 Tryggve Wallin, 

Motion 18  Tryggve Wallin, 

Motion 19 Tryggve Wallin, 

Motion 20 Tryggve Wallin, 

Motion 21 Tryggve Wallin, 

Motion 22  Tryggve Wallin, 

Motion 23 Tryggve Wallin, 

Motion 24 Tryggve Wallin och 

Motion 25 Tryggve Wallin. 

27. Föreningsstämmans avslutande. 
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POLICY HSB-LEDAMÖTER 

Av HSB Malmös stadgar framgår att HSB Malmö skall bistå enskild bostadsrätts-

förening som är medlem i HSB Malmö genom att utse en styrelseledamot som skall 

delta som ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse. Den av HSB Malmö utsedda 

ledamoten i styrelsen benämns HSB-ledamot. 

 

HSB Malmös styrelse har beslutat att följande riktlinjer ska  
gälla för HSB-ledamoten: 

1. Det är HSB Malmö som utser och entledigar HSB-ledamoten. 

 

2. Till HSB-ledamot skall utses person som bedöms ha allmän lämplighet, social 

förmåga och fallenhet för förtroendeuppdrag att verka i bostadsrättsföreningens 

styrelse. Personen skall vara medlem i HSB Malmö och dela HSB Malmös 

värdegrunder (Ethos). 

 

3. HSB-ledamoten skall vara myndig, ej försatt i konkurs eller meddelat 

näringsförbud. 

 

4. HSB-ledamoten skall uppträda självständigt, skall ha samma ansvar och 

befogenheter som övriga ledamöter i bostadsrättsföreningens styrelse. HSB-

ledamoten skall vara ett stöd för styrelsen och svara för kontinuitet vid 

omsättning av ledamöter i styrelsen. 

 

5. HSB-ledamoten skall i situationer där styrelsen och den enskilde medlemmen i 

bostadsrättsföreningen är oense särskilt beakta den enskilde medlemmens 

synpunkter och vinnlägga sig om att på ett omsorgsfullt sätt förklara för 

medlemmen vad som gäller till undvikande att det uppstår intressekonflikter 

mellan styrelsen och medlemmen. HSB-ledamoten skall särskilt uppmärksamma 

att denne skall undvika att hamna i jävsliknande situationer. Vid sådant 

förhållande bör HSB-ledamoten lämna sammanträdet efter att ärendet beretts 

men innan styrelsen överlägger och fattar beslut i ärendet. HSB-ledamoten skall 



 

   

 

 

tillse att det i styrelseprotokollet antecknas att HSB-ledamoten ej varit närvar-

ande under sammanträdet då styrelsen överlägger och fattar beslut i ärendet. 

 

6. HSB-ledamotens styrelseuppdrag bör omfatta högst fem föreningar, om inte det 

föreligger synnerliga skäl. 

 

7. HSB-ledamoten får ej inneha andra uppdrag i den bostadsrättsföreningen i 

vilken han eller hon blivit utsedd som ledamot i. 

 

8. HSB-ledamoten erhåller ersättning av HSB Malmö för uppdraget som ledamot i 

bostadsrättsföreningens styrelse. Någon ersättning från den enskilda bostads-

rättsföreningen till HSB-ledamoten skall ej utgå. 
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INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING I HSB MALMÖ 

Fastställd 2017-04-08, § 18. 

 

1. Tillsättande av valberedning 

Föreningen bör ha en valberedning som väl representerar föreningens medlemssammansättning. 

 

I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande 

verksamhet eller på annat sätt kan skada föreningen eller dess medlemmar. 

 

Föreningsstämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar 

valberedningen innan dess arbete är slutfört. 

2. Valberedningens arbetsuppgifter 

Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av ledamöter till styrelse och revisorer tillämpa 

HSBs kod för föreningsstyrning. Den ska även arbeta efter denna instruktion, samt efter 

gällande lagar och förordningar.  

 

Valberedningen ska i sitt uppdrag likabehandla samtliga kandidater och ta hänsyn till 

Finansinspektionens riktlinjer. 

 

Valberedningen ska föreslå kandidater så att styrelsen gemensamt besitter en bred och god 

kompetens samt bidrar till en fortsatt positiv utveckling av HSB Malmö. Styrelsen bör även ha 

en sammansättning som speglar medlemssammansättningen i föreningen. 

2.1 Styrelse 

I valberedningens skriftliga redovisning, senast i samband med kallelsen till föreningsstämma, 

skall ingå en redovisning av hur den har bedrivit sitt arbete. Av materialet ska framgå vem som 

nominerat vem. Särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås.  

2.2 Revisor 

I valberedningens skriftliga redovisning, senast i samband med kallelsen till föreningsstämma, 

skall ingå en redovisning av hur den har bedrivit sitt arbete. Av materialet ska framgå vem som 

nominerat vem. Särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av revisor eller 

revisorssuppleant föreslås. 

2.3 Valberedare 

Av materialet ska framgå vem som nominerat vem. 

 

Stämmoordföranden presenterar samtliga inkomna nomineringar för påföljande års 

valberedning. 

 



 

   

 

 

3. Förberedelse av val av valberedning 

Styrelsen skall förbereda valet av kommande valberedning genom att utse lämplig person att 

bereda frågan om val av valberedning. 

3.1 Beredning 

Med beredning avses här införskaffande av tillräckligt underlag för att mottagaren av 

beredningen (fullmäktige) kan fatta beslut där samtliga omständigheter beaktats. I begreppet ska 

personliga intervjuer samt annat faktainsamlande inkluderas. 

4. Sammanträden 

Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att valberedningen ska kunna fullfölja 

sina arbetsuppgifter. Samtliga valberedare ska bli kallade i god tid före varje möte. Om ledamot 

i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas. 

 

Valberedningens kalendarium ska publiceras på föreningens hemsida. 

 

Valberedningen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet valberedare är närvarande. 

Valberedningen är endast beslutsför när samtliga valberedare har blivit kallade. 

5. Sekretess 

Valberedningens ledamöter ska underteckna sekretessförbindelse. Känslig information om 

enskilda personer och avdelningar, vilken framkommer genom valberedningens arbete, ska 

behandlas konfidentiellt. 

6. Arvode 

Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämman. 

7. Ändring av instruktion 

Valberedningen ska löpande utvärdera sitt arbete och till föreningsstämman lämna förslag på 

sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga. 

 



 
 

REGLEMENTE 
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Antaget av föreningsstämman i HSB Malmö ek för den 7 maj 2011   1(5) 

Reglemente avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i HSB Malmö ek för 

 
Arvoden baseras på inkomstbasbelopp som årligen justeras den 1 januari. 
 
 
 
 
Innehåll 

 
 

§ 1.  Förtroendeuppdrag som omfattas av reglementet 
 
 
§ 2.  Ekonomiska ersättningar 
 
 
§ 3. Årsarvode 
 
 
§ 4. Mötesarvode 
 
 
§ 5. Begränsat arvode 
 
 
§ 6. Arvode fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds 

stämma 
 
 
§ 7. Förlorad arbetsinkomst 
 
 
§ 8.  Kostnad och reseersättning 
 
 
§ 9.  Barntillsynskostnader 
 
 
§ 10.  Begränsningar och då arvoden eller ersättningar inte utgår 
 
 
§ 11.  Särskilda regler 
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§ 1.  Förtroendeuppdrag som omfattas av reglementet 
 
Detta reglemente gäller för förtroendevald som är vald på föreningsstämma enligt stadgar 
för HSB Malmö ek för (styrelsen, ledamöter i utskott tillsatta av stämman, revisorer med 
suppleanter, valberedning, arvodesberedning, bosparråd och bospargruppens 
valberedning). 
 
Det äger också tillämpning på fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma 
samt de arbetsgrupper som tillsätts av styrelsen för HSB Malmö ek för. 
 
 
 

§ 2.  Ekonomiska ersättningar 
 
Enligt detta reglemente kan följande slag av ersättningar utgå: 
 
Årsarvode enligt § 3 
 
Mötesarvode enligt § 4 
 
Arvode bosparråd enligt § 5 
 
Arvode bospargruppens 
valberedning enligt § 5 
 
Arvode arvodesberedning enligt § 5 
 
Arvode fullmäktige 
och ersättare till 
HSB Riksförbunds stämma enligt § 6 
 
Förlorad arbetsinkomst  enligt § 7 
 
Kostnadsersättningar enligt § 8 Kostnad och reseersättning  

 enligt § 9 Barntillsynskostnader  
 
 
 

§ 3. Årsarvode 
 
Årsarvode utgår enligt följande: 
 
ordförande och 
tillika styrelseledamot 2 inkomstbasbelopp 
 
övriga styrelseledamöter 6 inkomstbasbelopp att fördela fritt inom sig 
 
revisorer med suppleanter 1 inkomstbasbelopp att fördela fritt inom sig 
 
valberedning 1 inkomstbasbelopp att fördela fritt inom sig 
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§ 4. Mötesarvode 
 
Mötesarvode utgår med: 
 
För första timmen är arvodet 0,0075 inkomstbasbelopp och inkluderar inläsningsarvode 
och ersättning för restid. 
 
För varje därefter påbörjad timme är arvodet 0,00375 inkomstbasbelopp. 
 
Maximalt mötesarvode är 0,015 inkomstbasbelopp per dag. 
 
Mötesarvode utgår enbart vid förtroendeuppdrag enligt följande: 
 

- ordföranden och styrelseledamöter - vid styrelsesammanträden, styrelsens 
fördjupningsmöten, strategimöten och styrelsens utvärdering  

 
- revisorer med suppleanter - vid revisionsarbete 
 
- valberedning - vid valberedningsarbeten samt intervjuer med nominerade och 

förtroendevalda 
 
- bosparråd - vid sammanträden 
 
- bospargruppens valberedning - vid valberedningsarbeten samt intervjuer med 

nominerade och förtroendevalda 
 
 
 

§ 5. Begränsat arvode 
 
Begränsat arvode utgår enligt § 4 och för högst fem sammanträden per år. Därutöver utgår 
ersättningar enligt 7-9 §§. 
 
Begränsat arvode utgår enbart vid förtroendeuppdrag enligt följande: 
 

- Bosparråd - vid sammanträden 
 
- Bospargruppens valberedning - vid valberedningsarbeten samt intervjuer med 

nominerade och förtroendevalda 
 
- arvodesberedning - vid arvodesberedningsarbeten samt tolkningar av 

arvodesreglemente 
 
 
 

§ 6. Arvode fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds 
stämma 

 
Arvode utgår per dag med 0,015 inkomstbasbelopp och ersättningar enligt 7-9 §§ till 
fullmäktige och ersättare som är valda av föreningsstämman.  
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§ 7. Förlorad arbetsinkomst 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska i möjligaste mån undvikas. 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst får uppgå till högst 300 timmar per år för styrelsens 
ordförande i HSB Malmö ek för och 150 timmar per år för övriga förtroendevalda. 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevald får högst baseras på 
månadsinkomst motsvarande 2 inkomstbasbelopp och utgår för faktisk förlorad inkomst. 
 
Ersättning utgår för dokumenterad mötes- sammanträdestid samt för restid. Ersättning 
utgår också vid deltagande i kurs, konferens, seminarium och liknande som 
sammanhänger med uppdraget. 
 
Till förtroendevald som saknar anställning, men driver aktiv näringsverksamhet som ger 
arbetsinkomst, utgår ersättning dock endast för tid som infaller mellan 08.00 och 17.00, 
såvida inte intyg från revisor bekräftar att den förtroendevalde har annan arbetstid. 
Ersättningen grundas på föregående års självdeklaration, dock med samma begränsning 
som ovan. För att ersättning ska utgå krävs kopia av självdeklaration eller intyg från 
revisor. 
 
Förtroendevald med anställning styrker sin rätt till ersättning genom lönespecifikation eller 
intyg från arbetsgivaren om avdragets storlek. 
 
 
 

§ 8.  Kostnad och reseersättning 
 
Styrkta kostnader som uppkommer när förtroendevald fullgör sitt uppdrag ersätts. 
 
Ersättningen för bredband utgår med skattefri nivå fastställd av Skatteverket till 
förtroendevalda enligt 3 §, som bör ha bredbandsuppkoppling när de fullgör sitt uppdrag 
(2010: 70 % av styrkt kostnad för skattefri förmån). 
 
Styrkta resekostnader inklusive parkeringsavgifter ersätts. 
 
Ersättning för resa med eget fordon utgår med av Skatteverket fastställda belopp för 
skattefri och skattepliktig bilersättning. 
 
 
 

§ 9.  Barntillsynskostnader 
 
Förtroendevalda med barn som inte fyllt 12 år och som har behov av barntillsyn har rätt till 
ersättning för styrkta barntillsynskostnader, som uppkommer när de fullgör sitt uppdrag.  
 
Ersättningen utgår med max 0,0012 inkomstbasbelopp/timme. 
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§ 10. Begränsningar och då arvoden eller ersättningar inte utgår 
 
I följande situationer utgår inte arvoden/ersättningar: 
 

• arvoden och ersättningar enligt 4–9 §§, om förtroendevald för samma tid 
erhåller lön från HSB Malmö ek för eller liknande arvoden och ersättningar 
från HSB Riksförbund 

 
• arvoden enligt 4–6 §§ och ersättningar enligt 7–9 §§ till nominerade och 

förtroendevalda vid intervju av valberedningen 
 

• ersättning för förlorade semesterdagar eller förlorade pensionsrättigheter 
 

• traktamente 
 
 
§ 11. Särskilda regler 
 
Följande särskilda regler gäller för detta reglemente: 
 

• att det förts protokoll, mötesanteckningar eller liknande, med mötestider 
angivna för att erhålla arvoden och ersättningar enligt 4–9 §§ 

 
• särskild tjänstemannaskrivelse fastställd i styrelsen finns för arvodesberäkning 

samt att styrka sin rätt till ersättningar enligt 4–9 §§ 
 

• att det av HSB Malmö ek för årsredovisning klart framgår storleken och typen 
av arvoden och ersättningar som utgått enligt 3–11 §§ och att samtliga 
arvoden/ersättningar redovisas var för sig 

 
• att föreningsstämmans beslut avseende arvoden och ekonomiska ersättningar 

till förtroendevalda i HSB Malmö ek för och reglementet ska översändas 
årligen till HSB Riksförbund 

 
• att frågor gällande tolkning avgörs av styrelsen 

 



 

  

   
 

 

 

2018 ÅRS ARVODESNIVÅER I INKOMSTBASBELOPP 
OCH SEK 
2018 års inkomstbasbelopp (IBB) är fastställt till SEK 62 500 kr  
 
§ 3.  Årsarvoden  
 IBB   SEK  
 2   125 000,00 kr  
 6   375 000,00 kr  
 1      62 500,00 kr  
 
§ 4.  Mötesarvode  
 IBB   SEK  
 0,0075  468,75 kr  
 0,00375  234,40 kr  
 0,015  937,50 kr  
 
§ 6.  Arvode fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds stämma  
 IBB   SEK  
 0,015  937,50 kr  
 
§ 7.  Förlorad arbetsinkomst  
 IBB   SEK  
 2   125 000,00 kr  
 
§ 9.  Barntillsynskostnader  
 IBB   SEK  
 0,0012  75,00 kr  
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HSB MALMÖS ÅRSSTÄMMA 14 APRIL 2018 

Valberedningens förslag 

Justerare 

Sickan Ridell, brf Skogsmården 

Lars Parnestam, brf Domaren 

Rösträknare 

Andreas Ek, brf Tapperheten 7 

Bibbi Wiberg, brf Beritsholm 

Lisbeth Enander, bospargruppen 

Henning Andersson, brf Roxen 
  



 

  

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ 
FÖRTROENDEVALDA TILL HSB MALMÖS 
ÅRSSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 14 APRIL 2018 

Styrelsen: 

Kent Andersson ledamot  Omval 2 år 

ledamot sedan 2016       

Cecilia Bothén ledamot  Omval 2 år 

Ledamot sedan 2016 

Christina Jahn  ledamot  Nyval  2 år 

(Magnus Dahl har avsagt sig omval) 

Revisorer: 

Lena Andersson ordinarie  Omval 1 år 

Revisor sedan 2005 

Björn Klefbohm ordinarie   Nyval 1 år 

(Tommy Johansson har avsagt sig omval) 

Mark Dadashvand suppleant  Nyval  1 år 

(Agneta Sjöström har avsagt sig omval) 
  



 

  

 

OMBUD TILL HSB RIKSFÖRBUNDS STÄMMA 

1. Bibbi Winberg  brf Beritsholm 

 

2. Jörgen Andersson  brf Bärnstenen 

 

3. Erik Ersgård  brf Atle 

 

4. Lisbeth Enander  brf Bospararna 

 

5. Helcio De Lima Apgaua brf Solstrålen 

 

6. Kay Wellendorf  brf Lindeborg 

 

7. Hasar Hajar  brf Högaholm 

 

8. Michael Svensson  brf Roxen 

 

 Ersättare: 

9. Ingela Hultén  brf Valby   

10. Jonathan Grahndin  Bospararna 

 

Rolf Brandt   Valberedningen 

Yvonne Malmros  Valberedningen 

  



 

  

 

VALBEREDNINGENS MOTIVERING  

Kent Andersson, 62 – omval 

Malmö Kommunfullmäktiges ordförande sedan 2010, suttit i kommunfullmäktigen sedan 1991. 

Stadschef i 14 år och kommunråd i 12.  

Naturligtvis väl förtrogen med styrelsearbete med allt vad det innebär. 

Gedigen bildning inom Malmö kommun. 

Bidrar med ett stort nätverk inom bygg-mark, såväl som inom näringslivet i övrigt. 

HSB-medlem har bostad i brf Magne. 

Christina Jahn, 57 – nyval 

Utbildad specialpedagog, högstadielärare, matematik, svenska och engelska, 

Biträdande vice rektor. Ordförande sedan 4 år i brf Eriksfält med 300 lgh. 

HSB-ledamot samt leder kursen Ny i styrelsen. Fokus på miljö och samverkan. 

Cecilia Bothèn, 51 – omval 

Ordförande i brf Ryttmästaren sedan flera år. HSB-ledamot i brf Ängdala och brf Munken. 

Arbetar på Festo som kund- och säljsupport. 

Lena Andersson, 63 – omval 

Lena Andersson har arbetat som revisor inom HSB i många år och har lång erfarenhet och 

gedigen erfarenhet. Lena driver dessutom egen revisionsbyrå. 

Björn Klefbohm, 71 – nyval  

Tidigare amanuens i Lund, Adjunkt i bi.ke.ma. Ordförande Strömstads arbetarkommun och 

ordförande i Mårten Fälads soc.förening. Ordförande i Akvamarinen samt ledamot i fyra 

bostadsrättsföreningar. 

Mark Dadashvand, 26 – nyval 

Civilekonom som arbetar med resultat- och uppdragsuppföljning. Arbetat för Qliktech i olika 

positioner på ekonomiavdelningen. Bor i brf Tornfalken.  



 

  

 

SAMTLIGA NOMINERADE TILL HSB MALMÖS 
ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2018 

  Nominerad av: 

Björn Klefbohm Mona Sandqvist brf Sandstenen 

Tomas Ringdahl Bospararna 

Christina Jahn  brf Eriksfält 

Erik Ersgård  brf Atle 

Mark Dadashvand Aziz Dadashvand 

Jonathan Grahndin Jonathan Grahndin 

Helcio De Lima Apgaua Eva Carmlid 

Hasse Hajar Andreas Ek, Kristoffer Padyasek, Jeton, Ann-Marie Kronström, 

Ekrem Colakoff   

Andreas Ek Sonya Nershill, Hasse Hajar, Simon Ardemark, Manja Czmic, 

Ivana Krpo 

Admir Begovic ------- 

Nour Alkhaldi  Nour Aldin Alkhaldi 



 

 2017-03-02  

 

NOMINERADE TILL VALBEREDNING MED MANDATTID 
INTILL FÖRENINGSSTÄMMAN 2019 
Styrelsen konstaterar, att det till årets stämma inkommit 6 nomineringar. En har avböjt 
omval. Vid stämman 2017 beslöts att valberedningen skulle bestå av 5 ledamöter, varav 
en sammankallande. 

Årets stämma har även att besluta om antalet ledamöter i valberedningen. 

Styrelsen överlåter åt stämmans ordförande att ange nominerade kandidater. 

 

Nominerade till valberedning  Nominerad av 

Ingrid Holmberg (avböjt omval)  Brf Sigge, Thomas Bergstaf 

Rolf Brandt    Brf Roxen, Hilding Andersson  

Ywonne Malmros   Christer Jonsson 

Henrik Svensäter   Brf Bollebygd 

Monica Bermsten   Brf Bollebygd 

Ingela Hulthén   Brf Valby 
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Anpassningar av dessa stadgar 
Föreningen har anpassat HSBs normalstadgar 2011 version 2 för HSB-
förening med fullmäktig i följande bestämmelser:  

§ 3, § 7, § 12, § 15, § 17, §19, § 22, § 23, § 24, § 28, § 29, § 30 och § 39 

 

 

 

Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämma den: 
---------------------------------- 

Firmatecknare 

_______________________________ 

Namnförtydligande 

--------------------------------------------------- 

Firmatecknare 

__________________________________ 

Namnförtydligande 

--------------------------------------------------- 
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OM FÖRENINGEN 
§ 1 Föreningens firma och säte 

Föreningens firma är HSB Malmö ekonomisk förening. 

Styrelsen har sitt säte i Malmö. 

 

§ 2 Föreningens ändamål  

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att; 

1. verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljöintressen som är 
relaterade till byggandet och boendet,  

2. bilda bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder, 
3. främja bosparande i av HSB Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i ett 

rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter, 
4. äga och förvalta fast egendom och tomträtt samt upplåta och förvalta hyresrätter, 
5. bedriva opinionsbildning i syfte att främja ett gott boende och värna om bostadsrätten 

som upplåtelseform, 
6. erbjuda HSB bostadsrättsföreningar, andra bostadsrättsföreningar och övriga 

fastighetsägare kvalificerade förvaltningstjänster,  
7. tillhandahålla medlemmar tjänster, produkter och service med anknytning till boendet,  
8. skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningen genom 

kompetent rådgivning, bland annat genom att utse HSB-ledamot och genom att 
tillhandahålla bra utbildning för förtroendevalda,  

9. verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet, 
10. lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv 

medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kunskaperna om de 
kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform, 

11. verka för att varumärket HSB används på ett korrekt sätt, 
12. äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag, 
13. i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar 

utveckling, 
14. bedriva inlåningsverksamhet samt handlägga redovisningen av 

bostadsrättsföreningarna likvida medel genom avräknings- och placeringsförfarande 
med avkastning enligt marknadsmässiga förutsättningar, samt 

15. bedriva annan härmed sammanhängande verksamhet. 
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§ 3 Samverkan  

Föreningen ska vara medlem i HSB Riksförbund. HSB Riksförbund ska också vara medlem i 
föreningen. 

Föreningen ska vara medlem i de HSB bostadsrättsföreningar som är medlemmar i 
föreningen. Med bostadsrättsförening jämställs i dessa stadgar bostadsförening.  

Föreningens verksamhet ska bedrivas i samverkan med föreningens medlemmar och HSB-
organisationen.                                                                                                                                

Föreningen ska bistå bostadsrättsföreningarna genom att utse en HSB-ledamot att delta som 
styrelseledamot i bostadsrättsföreningen.  

Tillsättande av HSB ledamot sker i samråd med bostadsrättsföreningen. 

 

§ 4 Gemensamma styrdokument 

HSB antar på HSB Riksförbunds föreningsstämma gemensamma styrdokument.  

 

§ 5 Bosparregler  

HSB Riksförbunds föreningsstämma fastställer bosparregler. Bosparande i av HSB 
Riksförbund anvisat sparsystem ger företräde till lägenhetsval.    

 

MEDLEMSKAP, INSATS OCH AVGIFTER 
 

 § 6 Medlemskap i föreningen 

Medlemskap i föreningen kan beviljas såväl fysisk som juridisk person som har för avsikt att 
främja föreningens ändamål.  

HSB Riksförbund ska beviljas medlemskap i föreningen.  

Bostadsrättsförening ska för att beviljas medlemskap ha antagit stadgar som kan godkännas 
av HSB Riksförbunds styrelse.                                                                                                                                            
Föreningen får neka medlemskap i föreningen om det finns särskilda skäl för vägran med 
hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller 
annan orsak. 
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§ 7 Ansökan om medlemskap 

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen eller den som styrelsen härtill utser.  
Ansökan om inträde ska ske skriftligen. 

 

§ 8 Andelsförvärv 

Den som förvärvar en medlems andel i föreningen ska ansöka om inträde inom de tidsfrister 
som anges i lag om ekonomiska föreningar. 

 

§ 9 Insats till föreningen  

Varje medlem ska betala en insats om femhundra (500) kronor. Insatsbeloppet betalas 
kontant vid anfordran.  

HSB Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser 
(överinsatser). 

 

§ 10 Avgift till föreningen  

Medlem ska årligen betala den medlemsavgift föreningsstämman beslutar. 

Bostadsrättsförening ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst tre 
procent av prisbasbeloppet. 

Medlem som inte är bostadsrättsförening, ska varje år betala en medlemsavgift med högst en 
procent av prisbasbeloppet.  

Endast en medlem per hushåll är skyldig att betala medlemsavgift. Med hushåll avses med 
varandra varaktigt närstående sammanboende personer som är folkbokförda på samma 
adress. 

Medlem som bor i bostadsrätt i HSB bostadsrättsförening betalar inte egen medlemsavgift. 
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FÖRENINGSSTÄMMAN 
 

§ 11 Räkenskapsår och årsredovisning  

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna 
årsredovisningen. Den består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och 
tilläggsupplysningar. 

 

§ 12 Föreningsstämma 

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämmans befogenheter 
ska utövas helt av fullmäktige.  

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje 
räkenskapsår. 

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstämma ska 
också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga 
röstberättigade. Begäran ska ange vilket ärende som ska behandlas. 

Föreningsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Styrelsen kan besluta att 
föreningsstämman ska hållas på annan ort inom föreningens verksamhetsområde i Sverige. 

 

§ 13 Motioner  

Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, 
ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång. 

 

§ 14 Medlemsgrupper  

Medlemmarna i föreningen hör till en av nedanstående två medlemsgrupper. 

Boendemedlemsgruppen 
HSB bostadsrättsföreningar och medlemmar i HSB-förening som innehar 
bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till boendemedlemsgruppen.  

Medlem som bosparar i HSB och som innehar bostadsrättslägenhet i HSB 
bostadsrättsförening hör till boendemedlemsgruppen.  

Medlemsgruppen 
Medlemmar i HSB-förening som inte innehar bostadsrättslägenhet i HSB 
bostadsrättsförening hör till medlemsgruppen.  
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§ 15 Val av fullmäktige 

Fullmäktige och deras suppleanter väljs på följande sätt. 

Boendemedlemsgruppen 

Varje bostadsrättsförening som är medlem i föreningen väljer på sin ordinarie 
föreningsstämma en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal i 
bostadsrättsföreningen. I grundtal beaktas bostadsrättsföreningen och bostadsrättslägenheter 
som innehas av medlemmar i HSB-föreningen per den 31 december året före valet av 
fullmäktige.  

Medlemsgruppen 

Medlemsgruppen i varje distrikt väljer en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat 
grundtal medlemmar. Medlemsantalet bestäms per den 31 december året före valet av 
fullmäktige. Val sker årligen på möte i januari månad. Kallelse till möte för val av 
fullmäktige ska senast två veckor innan mötet finnas på föreningens webbplats. 

Kallelse ska ske genom brev till den adress eller e-post adress som medlemmen lämnat till 
föreningen. Tid och plats ska även meddelas på föreningens webbplats.  

Grundtal för val av fullmäktige för boendemedlemsgruppen och medlemsgruppen enligt ovan 
fastställs av föreningsstämman. Medlemsgruppen får utse högst hälften av antalet 
fullmäktige. 

Mandattiden för fullmäktige och suppleant är ett år eller till dess nästa ordinarie 
föreningsstämma hållits. Fullmäktige och suppleant kan väljas om.  

Grundtal ska sättas så att antalet fullmäktige blir högst 400. 

 

§ 16 Kallelse till föreningsstämma  

Styrelsen kallar till föreningsstämma. 

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på 
föreningsstämman. 

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämma och ska utfärdas senast två 
veckor före föreningsstämma. 

Kallelse sker genom brev eller e-post till varje fullmäktige. 

Även då lag kräver skriftlig kallelse till varje fullmäktige vars postadress är känd för 
föreningen får föreningen använda e-post eller andra elektroniska hjälpmedel. Närmare 
reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel i dessa fall anges i lag. 
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§ 17 Dagordning vid föreningsstämma  

Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma: 

1. föreningsstämmans öppnande 
2. val av stämmoordförande  
3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4. godkännande av röstlängd 
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämma 
6. godkännande av dagordning 
7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 
8. val av minst fyra rösträknare 
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning 
10. genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning 
11. genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse 
12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
13. beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning 
14. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
15. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör 
16. beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen 
17. beslut om medlemsavgift till föreningen 
18. rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB 

Riksförbunds föreningsstämma 
19. styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering 
20. styrelsens redovisning av policy för HSB-ledamöterna 
21. rapport från Bosparrådet 
22. beslut om arvodes- och ersättningsreglemente 
23. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, 

revisorer och valberedning 
24. val av styrelsens ordförande tillika styrelseledamot 
25. beslut om antal styrelseledamöter 
26. val av styrelseledamöter  
27. beslut om antal revisorer  
28. val av revisorer 
29. fråga om tillsättande av utskott och antal ledamöter  
30. fastställande av valberedningsinstruktion 
31. beslut om antal ledamöter i valberedningen 
32. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
33. val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma 
34. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden 

som angivits i kallelsen 
35. föreningsstämmans avslutande 

Anm: p 13 gäller endast HSB-förening som är moderförening i koncern. 
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§ 18 Rösträtt och biträde  

På föreningsstämma har varje fullmäktig en röst.  

Fullmäktig får medföra ett valfritt biträde. 

 
§ 19 Rätt att närvara vid föreningsstämma 

Vid föreningsstämma får styrelseledamot, verkställande direktör, förtroenderåd, ledamot i 
utskott, medlem som inlämnat motion och revisor samt representant för HSB Riksförbund 
samt andra stämmofunktionärer närvara. 

Styrelseledamot, verkställande direktör, förtroenderåd, revisor samt representant för HSB 
Riksförbund har rätt att till protokollet få anteckna sin mening. 

Medlem som inlämnat motion har yttrande och förslagsrätt vid behandling av sin motion. 

 

§ 20 Öppen eller sluten omröstning 

Omröstning vid föreningsstämma sker öppet om inte annat beslutas av föreningsstämman. Vid 
personval ska sluten omröstning ske om en närvarande fullmäktig begär det.   

 

§ 21 Röstning  

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna 
rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträder. Vid personval 
anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning 
om inte annat beslutas av föreningsstämman innan valet förrättas.  

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i lag. 

Om röstsedel inte avlämnas eller röstsedel avlämnas utan röstningsuppgift (så kallad blank sedel) vid 
sluten omröstning anses inte röstning ha skett. 

 

§ 22 Protokoll vid föreningsstämma 

Ordföranden vid föreningsstämma ska se till att det förs protokoll.  

I fråga om protokollets innehåll gäller att: 

1. röstlängden ska tas in i eller bifogas protokollet, 

2. föreningsstämmans beslut ska föras in i protokollet, samt 



12 
 

3. om röstning har skett ska resultatet anges i protokollet. 

Protokollet ska undertecknas av protokollförare, stämmoordföranden och av valda justerare.  

Senast tre veckor efter föreningsstämma ska det justerade protokollet hållas tillgängligt hos 
föreningen för medlemmarna. 

 

STYRELSE, REVISION OCH VALBEREDNING 
 

§ 23 Styrelse   

Styrelsen består av lägst sju och högst elva styrelseledamöter.  

Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter med undantag 
för de som ska utses i enlighet med lag om styrelserepresentation för de privatanställda.  

Mandattiden är högst två år. Styrelseledamot kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs av före-
ningsstämman ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år. 

 

§ 24 Verkställande direktör  

Styrelsen ska utse verkställande direktör. 

 

§ 25 Ansvar för föreningens organisation och förvaltning  

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens 
angelägenheter.  

Verkställande direktör ska, om sådan utsetts, ha hand om den löpande förvaltningen enligt de 
riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. 

 

§ 26 Konstituering och firmateckning  

Styrelsen konstituerar sig själv med undantag av styrelsens ordförande som väljs av 
föreningsstämman. 

Om styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja 
styrelseordförande för tiden till nästa föreningsstämma.  

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse annan, att två tillsammans, teckna 
föreningens firma.  
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Verkställande direktören har rätt att ensam teckna föreningens firma i den löpande 
förvaltningen enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelat. 

 

§ 27 Beslutförhet  

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som 
styrelsens beslut gäller den mening som de flesta röstande förenar sig om. Vid lika röstetal 
gäller den mening som styrelsens ordförande biträder. När minsta antal ledamöter är 
närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut. 

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott. 

Vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden får en representant från HSB Riksförbund 
närvara och anteckna sin mening till protokollet. 

 

§ 28 Protokoll vid styrelsesammanträde 

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av 
protokollförare samt justeras av ordföranden för sammanträdet och den ytterligare ledamot, 
som styrelsen utser. 

Styrelseledamot och verkställande direktör har rätt att få avvikande mening antecknad till 
protokollet. 

Endast styrelseledamot och revisor har rätt att ta del av styrelseprotokoll. Styrelsen förfogar 
över möjligheten att låta annan ta del av styrelsens protokoll. 

Protokoll ska förvaras betryggande. Protokoll från styrelsesammanträde ska föras i 
nummerföljd. 

 

§ 29 Revisorer  

Revisorerna ska till antalet vara lägst tre och högst fyra. Av dessa utses alltid en revisor av 
HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman. Mandattiden är fram till nästa ordinarie 
föreningsstämma.   

 

§ 30 Valberedning  

Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning. Mandattiden är två år.  

Valberedningen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. En ledamot utses av 
föreningsstämman till ordförande i valberedningen. 
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Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som 
föreningsstämman ska tillsätta. 

Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för 
andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer. 

 

SÄRSKILDA BESLUT 
 

§ 31 Förtroenderåd  

Föreningsstämman kan på förslag av styrelsen inrätta förtroenderåd.  

 

§ 32 Vinstfördelning  

Föreningen kan avsätta till reservfonden i enlighet med vad som anges i lag om ekonomiska 
föreningar.   

 

Föreningens återstående överskott disponeras av ordinarie föreningsstämma i enlighet med de 
vinstfördelningsgrunder som anges i lag om ekonomiska föreningar.  

 

§ 33 Utträde  

Medlem har rätt att skriftligen säga upp sig till utträde ur föreningen.  

Uppsägningen har verkan från utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad 
från det uppsägning skett.  

 

§ 34 Uteslutning  

Medlem som inte följer dessa stadgar eller som på annat sätt uppenbarligen motarbetar eller 
skadar föreningen kan uteslutas. Medlem kan också uteslutas om den företar handling som 
skadar föreningens eller HSBs intressen.  

Om grunden för uteslutning är obetalda avgifter beslutar styrelsen om uteslutning.  

Föreningsstämman beslutar i övriga fall om uteslutning. För giltigt beslut av 
föreningsstämman krävs två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. 
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§ 35 Återbetalning av medlemsinsats  

Medlem som avgått ur föreningen återfår efter avgången sin inbetalda insats. HSB 
Riksförbund återfår därutöver, efter skriftlig uppsägning sina inbetalda överinsatser i 
överensstämmelse med lag om ekonomiska föreningar. Föreningen får genom avräkning mot 
insatsbeloppet tillgodogöra sig betalning för förfallna avgifter och de fordringar i övrigt som 
föreningen kan ha hos medlemmen. 

§ 36 Fullmäktig till HSB Riksförbunds föreningsstämma  

Fullmäktig till HSB Riksförbunds föreningsstämma utses av föreningsstämman eller, efter 
föreningsstämmans bemyndigande, av styrelsen. 

 

§ 37 Vissa särskilda beslut 

För giltighet av följande beslut krävs godkännande av HSB Riksförbund: 

1. Beslut om uppförande av nybyggnad 

2. Beslut att starta verksamhet av avvikande karaktär 

3. Beslut om ändring av dessa stadgar 

4. Beslut av föreningsstämman att föreningen ska träda i likvidation.  

För att godkännande i bostadsrättsprojekt ska fås enligt första stycket punkt 1 ovan krävs att 
projektet är försäkrat i Stiftelsen HSB:s Garantifond eller så ska det på annat sätt styrkas att 
motsvarande garanti har lämnats. 

Om HSB Riksförbund avslår ansökan om godkännande enligt första stycket punkt 1 eller 
punkt 2 och styrelsen ändå vill fullfölja projektet, ska styrelsen inhämta föreningsstämmans 
godkännande. 

 

§ 38 Upplösning av föreningen 

Upplöses föreningen ska, sedan verksamheten avvecklats, insatskapitalet återbetalas till 
medlemmarna i den mån sådan återbetalning kan ske. Eventuellt överskott ska tillfalla HSB 
Riksförbund. 

 

§ 39 Meddelanden till medlemmarna                           

Om föreningsstämman fattat beslut enligt 7 kap 35 § eller 12 kap 20 § lagen om ekonomiska 
föreningar ska medlemmarna underrättas genom annons och på föreningens webbplats.  
Motsvarande gäller för andra meddelanden till medlemmarna. 
 



Sid 1.(2). 

Malmö 2018-01-05. PK/PK. 

Till 

Styrelsen. 

HSB Malmö. 

Turning Torso. 

Malmö. 

Motion 

HSB Sveriges förbundsstämma 2019. 

Ämne: Översyn av lagstiftning av andrahandsuthyrningar. 

Under ett antal år har bostadsmarknaden haft en lagstiftning avseende regelverket för 
andrahandsuthyrningar av bostäder hyresrätter och bostadsrätter. 

Lagen byggts på med regelverk om möjlighet att ta en administrationsavgift av 10% av ett basbelopp 
till BRF för hantering av de administrativa uppgifterna i samband med behandling av 
andrahandsuthyrningen i styrelsen. 

Som HSB-ledamot i ett flertal föreningar plus styrelseledamot i bostadsrättsföreningen har jag 
konstaterat att det finns mycket brister i densamma. 

Jag kan konstatera att det ska mycket till innan det kan beläggas att bostadsrättshavaren hyr ut sin 
bostadsrätt i andra hand utan att ha ansökt om detta hos styrelsen och fått godkänt/avslag av denna. 

HSB har i ett cirkulär informerat om vad som krävs för att konstatera att det är olovliga 
andrahandsuthyrningar. 

Det krävs en omfattande detektivarbete för att konstatera att det är en olovlig andrahandsuthyming 
och ska det konstateras att det i bostadsrätts föreningarnas styrelser finns många som arbetar om 
dagarna och ska via olika uppgiftstaganden ska konstateras att det är en lovlig/olovlig 
andrahandsuthyrning. 

Finns det en omfattande "gråzon". 

Tyvärr är det också på det sättet att även juristerna lokalt har olika uppfattning om vad som gäller 
och kan det måhända bero på att det saknas "praxis" om hur olika regelverk som ska tolkas. 

Jag får ibland tanken att man från styrelsen i HSB Sverige finns för Ute kunnande om hur problemen 
är ute på det lokala fältet eller att rapporterna från förbundsjuristerna är bristfälliga. 

Många ärenden som borde tagits till Hyresnämnderna stannar kvar ute i Brf då styrelserna inte orkar 
ta det praktiska arbetet själv att dra ärendet dit. 

Det kan inte alltid vara på det sättet att ärendena som går till hyresnämnderna är självklara till vår 
fördel utan är det en fråga som kan vara värd att pröva, 



Sid 2.(2). 

Vi kan ofta läsa i tidningarna vilka problem den har som söker bostad för sig eller sin familj-

Det råder bostadsbrist på många kommuner i Sverige vilket gör att det finns en betydande 
svartmarknad och där den som hyr ut rum eller lägenheter och kan göra detta utan större påföljder 
och den som hyr ut ta betydande överpriser för att hyra ut rum eller lägenheter. 

Det är helt orimligt att personer som är i bostadsnöd ska tvingas betala 11500:- i månaden där 
bostadsrättshavaren betalar 3500:- kr i månaden och är detta helt orimligt. Men den som äger 
bostadsrätten eller hyreskontraktet har övertaget när det ska bestämmas om hyran. 

En bostadsrättshavare eller innehavare av ett förstahandskontrakt kan ta upp till och över 100% över 
sin egen avgift liksom hyran för att hyra ut sin bostadsrätt eller hyresrätt. Den som har en bostadsrätt 
eller fler kan tryggt bor utomlands som den som hyr bostadsrätten betalar. 

Skulle någon klaga och gå till Hyresnämnden kan man få nedsatt hyra men samtidigt mista 
lägenheten eller rummet som kan hyras ut till fortsatt höga hyror till personer som inte går till 
Hyresnämnden pga det akuta behovet av bostad för sig eller sin familj. 

För den som är bostadsrättshavare är det viktigt att se tffl så att den som hyr bostadsrätt eller 
hyresrätt också har en tecknad försäkring eftersom det kan bli stora bekymmer om en brand, 
vattenskada eller andra störningar sker under hyrestiden orsakad av den som hyr bostadsrätten eller 
hyresrätten. 

Kan man äga flera bostadsrätter och hyra ut någon eller flera av dessa trots att det rimliga är att man 
har en bostadsrätt och bor i denna. 

Det är rimligt att man endast kan ha en hyresrätt eller bostadsrätt eftersom man inte kan dela på sig. 

Detta förfaringssätt kan inte vara rimligt. 

Yrkar undertecknad att: 

Årsstämman beslutar att HSB tillsammans med andra bostadsorganisationer tar ett samlat grepp om 
förändring av lagarna som berör andrahandsuthyrningarna och verkar för att lagstiftarna tar bort de 
avarter som beskrives i motionen 

Yrkas om bifall till motionen från HSB Malmö och HSB Sveriges sida. 

411225-4331 Preben Karlsson. Medlem. 



Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

Motion nr 1 av Preben Karlsson 
 
Motionären tar i sin motion upp att en översyn behöver ske av lagstiftning av 
andrahandsuthyrningar och pekar på ett antal konsekvenser med nuvarande regelverk. 
 
Motionären yrkar att årsstämman beslutar att HSB tillsammans med andra 
bostadsorganisationer tar ett samlat grepp om förändring av lagarna som berör 
andrahandsuthyrningarna och verkar för att lagstiftarna tar bort de avarter som beskrives i 
motionen. 
 
Styrelsen ser att detta är en fråga som rör hela federationen och föreslår att motionen tillstyrks 
och skickas till HSB Riksförbund. 



Motion till HSB-Malmö:s årsstämma 2018. 

I tidningen Bo Bättre nr 4 2017, finns en artikel om en vattenskada åsamkad av en 
andrahandshyresgäst i en bostadsrättsförening. 

Skadan hade uppkommit genom att en vattenkran i köket stått och runnit samtidigt som 
avloppsröret från diskhon varit loss. Vattnet hade runnit vidare utanför lägenheten, med skador som 
måste repareras, som följd. 

Bostadsrättsinnehavarens försäkringsbolag vägrade att betala skadorna. 

Ärendet gick till domstol och i Svea hovrätt slogs fast att föreningen skall bekosta skadan. 

Eftersom Högsta Domstolen beslöt att inte pröva ärendet är det Hovrättens dom som är 
prejudicerande och därmed vägledande för framtiden. 

Det är vår bestämda uppfattning att denna sk. lucka i lagen måste täppas till. 
Vi yrkar 

att HSB i Malmö driver frågan om ändring av bostadsrättslagstiftningen enl. ovan. 

Bodil Arnsberger brf Jämlikheten 

Motionen antagen vid BRF Jämlikhetens styrelsemöte den 12/12 2017 

Lena Eriksson /ordförande 



Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

Motion nr 2 HSB brf Jämlikheten i Malmö 
 
Motionären tar upp ett förhållande kring vattenskador där försäkringsbolaget vägrade ersätta 
skada, något som i sin tur efter myndighetsprövning slutade med att bostadsrättsföreningen 
fick bekosta skadorna. 
 
Bostadsrättsföreningen anför att detta är en lucka i regelverket som är i behov av ändring. 
 
Styrelsen ser att detta är en fråga som kan röra hela federationen och föreslår att motionen 
tillstyrks och skickas till HSB Riksförbund. 





Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

Motion nr 3 från HSB brf Draken i Malmö 

 
Motionären tar upp frågan om att HSB Malmö bör erbjuda medlemmarna tjänster vilka 
medför rutavdrag och yrkar att HSB Malmö inför rutiner för RUT-avdrag vid fakturor till våra 
medlemmar.  
 
HSB Malmö har idag inga tjänster som vänder sig till enskilda medlemmar utan 
tjänsteutbudet idag är enkom till bostadsrättsföreningarna. 
 
HSB Malmö ser inte det möjligt att idag införa dylika tjänster, men om så sker framöver 
kommer motionen att beaktas. Därmed anser styrelsen motionen besvarad. 







Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

Motion nr 4 av Åke Persson 
 
Motionären pekar på att Reglerna i Bostadsrättslagen (BRL) Kap. 2 § 4 gällande landstings 
och kommuners förvärv av bostadsrätt till bostadsrättslägenhet är i behov av översyn. 
 
En kommun eller ett landsting som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får inte 
vägras inträde i föreningen. Lag (1992:505).  
 
Lagen, som innebär att en kommun eller ett landsting som förvärvat bostadsrätt till en 
lägenhet inte får vägras inträde i föreningen har när detta skrives gällt under drygt 25 år. 
Under denna tid har det efterhand blivit alltmer vanligt att kommuner köper bostadsrätter. 
Vissa föreningar kan ha flera bostadsrätter som ägs av en kommun. Ofta är det fråga om 
mindre lägenheter. 
 
Motionären tar upp en lag och ett syfte, styrelsen ser att regelverket kan tjäna andra syften, till 
exempel skyddat boende åt kvinnor i utsatt position. 
 
Motionären yrkar att stämman, efter att ha antagit motionen, översänder den till HSB:s 
Riksförbund som sin egen att där beredas med avsikten att vid kommande förbundsstämma 
kunna besluta om hänvändelse till Justitiedepartementet med hemställan om ändring i 
Bostadsrättslagen (BRL) eller annan lagstiftning som kan bli aktuell enligt de intentioner som 
redovisats ovan. 
 
Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks i sin problemformulering och skickas till HSB 
Riksförbund i mening att utreda den rättsliga situationen. 
 







Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

Motion nr 5 av Åke Persson 
 
Liknade motioner har varit uppe för behandling i fullmäktige och då avslagits. 
 
Motionären pekar på att ordningen med HSB-representanter i bostadsrättsföreningarnas 
styrelser är föråldrad och behöver ersättas med alternativ, exempelvis styrelsestöd. 
 
Motionären anför att det har i olika sammanhang framhållits att HSB-ledamoten är en 
betydelsefull tillgång för bostadsrättsföreningarna. I flertalet föreningar, särskilt de större, 
finns det för det mesta bland medlemmarna den kompetens som krävs för att en styrelse skall 
fungera på avsett vis.  
 
Styrelsernas sammansättning varierar över tiden och vid varje tid och i olika situationer kan 
styrelser behöva anlita kompetens utifrån. HSB-föreningarna torde kunna anvisa lämpliga 
personer för styrelsestöd på samma sätt som dessa idag anvisar HSB-representanter. 
 
Genom ändringen av stadgarnas § 3 – uttrycket skall har ersatts med bör – uppkommer 
knepiga situationer för HSB-representanten när en förening väljer att anlita förvaltnings-
företag utanför HSB. Ofta förekommer det att bostadsrättsföreningar delar upp 
förvaltningsuppdragen på olika aktörer beroende på krav på effektiv upphandling liksom 
kännedom om vilket/vilka förvaltningsföretag som fungerar bäst. 
 
Motionären yrkar att stämman, efter att ha antagit motionen, översänder den till HSB:s 
Riksförbund som sin egen att där beredas med avsikten att vid kommande förbundsstämma 
kunna besluta om avveckling av den stadgemässiga regleringen om HSB-representant för att i 
stället besluta om stadgar som medger former för styrelsestöd till bostadsrättsföreningar som 
så önskar. 
 
Styrelsen noterar att det idag pågår en översyn mot bakgrund av den förändrade värld vi 
befinner oss i då det gäller roll, ansvar och befogenheter. 
 
Styrelsen föreslår att motionen avstyrks i den del då det rör att avskaffa HSB-ledamoten och 
tillstyrker att frågan vidare utreds av HSB Riksförbund i motionens anda. 



HSB Malmö 

Turning Torso 

21115 Malmö 

Motion om Tvättider i HSB:s tvättstugor 

Tvättiderna i HSB följer gamla traditioner. Vi ska inte tvätta på röda 
dagar och ta det lugnt på söndagarna. 

Vad jag kommer ihåg som barn var det ofta att kvinnan var 
hemmafru eller arbetade deltid. 

Nu arbetar vi heltid och många lägenhetsinnehavare har andra 
religioner som inte firar våra helger. En del har själv satt in 
tvättmaskiner i sina lägenheter så de kan tvätta dygnet runt. 

Det är svårt att få tiden att räcka till med arbetstider, restider 
hämtning av etc. 

Jag föreslår att vi utökar tvätt tiderna kl 7.00-12.00 12.00-17.00 
17.00-22.00 och låter lägenhetsinnehavarna tvätta även på röda 
dagar. Alla ändringar av tider är till det bättre 

Med vänlig hälsning 

Irene Bengtsson 

Lägenhet 1201 

Kronetorpsgatan 48 C 

212 26 Malmö 



Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

Motion nr 6 av Irene Bengtsson 
 
Motionären pekar på förhållandet kring tvättider i bostadsrättsföreningen och föreslår att 
dessa ändras så att tvättning också kan ske på helger. 
 
I de flesta bostadsrättsföreningar är detta redan uppfyllt. HSB Malmö kan inte gå in och styra 
i en enskild bostadsrättsföreningens regelverk utan endast ge råd. 
 
Mot bakgrund av detta anser styrelsen motionen besvarad. 









Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

 
Motion nr 7 av Pawel Grunneholm mfl 
 
Motionärerna pekar på förhållanden angående krav till nominering till styrelse i HSB 
förening. HSB Malmö kan i denna typ av frågor bara vara ett rådgivande organ. Regelverk 
kring hur val ska ske i den egna bostadsrättsföreningen. Svenskt medborgarskap kan inte 
utgöra ett kriterium vid val i bostadsrättsföreningen. 
 
Till stöd i detta arbetet har HSB Malmö valberedningskurser.  
 
Mot bakgrund av detta anser styrelsen motionen besvarad. 









Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

Motion nr 8 av Pawel Grunneholm mfl 
 
Motionärerna pekar på förhållanden angående gräsmattan och övrig skötsel runt förenings  
byggnader. Regelverk kring hur val ska ske i den egna bostadsrättsföreningen. HSB Malmö 
kan i denna typ av frågor bara vara ett rådgivande organ genom vår fastighetsservice 
alternativt en leverantör till föreningen. 
 
Mot bakgrund av detta anser styrelsen motionen besvarad. 









Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

Motion nr 9 av Pawel Grunneholm mfl 
 
Motionärerna vill införa en avgift för utländska medborgare som köper  
eller hyr lägenhet i andrahand i HSB föreningar. 
 
HSB Malmö kan i denna typ av frågor bara vara ett rådgivande organ genom vår juristjour. 
Styrelsen bedömer att detta inte är möjligt att genomföra. När det gäller själva 
frågeställningen är det viktigt att alla behandlas lika oavsett etnisk tillhörighet. 
 
Styrelsen föreslår att motionen avslås. 



Motion HSB-Malmö 2018 Martin Degerman nr 1 Sida 1 av 1 

 

Motion till HSB Malmö Ekonomiska förenings ordinarie Föreningsstämma 2018 

 

Martin Degerman: Motion nr 1 

Rubrik: 

Boende HSB-Medlems möjlighet att yttra sig innan HSB-Malmö agerar 

för att utesluta eller hota om uteslutning. 

Yrkande: 
Yrkande 1. Jag yrkar att HSB-Malmös stadgar ändras så att HSB inte har rätt att vräka eller hota att 

vräka personmedlem utan att höra den som HSB vill säga upp medlemskapet för. 

Yrkande 2. Stadgeändring ”Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom 
viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 21 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter 
som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. ” 

Yrkande 3. Jag yrkar att det tillsätts en utredning som går igenom hur många medlemmar som HSB-
Malmö genom åren uteslutit eller hotat att utesluta ur HSB-Malmö utan att höra medlemmen. 

Motivering: 
HSB Malmö företräder idag bostadsrättsföreningar som är medlemmar mot boende medlemmar. Idag 

agerar HSB-Malmö för att ta boende medlemmar ifrån dem deras boende och för att säga upp deras 

medlemskap i HSB Malmö utan att höra de boende medlemmar som HSB-Malmö vill ta boende, pengar 

och medlemskap i HSB-Malmö från.  

HSB-Malmö agerar mot boende medlemmar för att HSB-Malmö tjänar stora pengar på att företräda 

medlemmar som är bostadsrättsförenigar mot ekonomiskt svagare boende medlemmar som satsar sitt 

egen personliga ekonomi på spel i en domstolsprocess.  

Jag har själv blivit hotad med vräkning av HSB-Malmö minst 3 gånger de senast åren och HSB-Malmö 

har inte varit intresserad av att höra min sida av saken utan vill bara att jag skall uteslutas utan att höras.  

Malmö 2018-01-31 

Martin Degerman 

Medlem i HSB-Malmö 

Medlem i HSB:s Bostadsrättsförening Sandbacken i Malmö 



Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

Motion nr 10 av Martin Degerman 
 
Motionärerna vill i tre yrkanden ”Boende HSB-Medlems möjlighet att yttra sig innan HSB-
Malmö agerar för att utesluta eller hota om uteslutning”. 
 
HSB är en organisation i tre led – bostadsrättsföreningar, HSB-föreningar och HSB 
Riksförbund. Varje led har sina egna stadgar. Stadgar är de interna och grundläggande regler 
som gäller för föreningen och motiverar dess existens och verksamhet.  
 
Samtliga yrkanden som motionären för fram utgör frågor i den egna bostadsrättsföreningen 
och här kan HSB Malmö vara ett rådgivande organ vid stadgebyte. 
 
Mot bakgrund av vad som här anförts föreslår styrelsen att motionen avslås. 



Motion HSB-Malmö 2018 Martin Degerman nr 2 Sida 1 av 3 

 

Motion till HSB Malmö Ekonomiska förenings ordinarie Föreningsstämma 2018 

 

Martin Degerman: Motion nr 2 

Rubrik: 

Upphöra för HSB-Malmö att mot betalning ställa upp som ordförande på 

bostadsrättsförenings föreningsstämma. 

Yrkande: 
Yrkande 1. Jag yrkar att HSB-Malmös skall upphöra att sälja tjänsten att vara ordförande för 

bostadsrättsförenings föreningsstämma.  

Motivering: 
HSB Malmö säljer idag tjänsten att sitta ordförande på bostadsrättsförenings föreningsstämma. 

Kostnaden för att anlita HSB-Malmö att hålla i en föreningsstämma är cirka 32 000 kr. HSB- Malmö 

kan också anlitas för att svara på motioner kostnad 15 000 kr. Totalt tar HSB-Malmö 47 000 kr för 

tjänster till en förenings årsstämma, se mail i bilaga 1 nedan.  

I bostadsrättsföreningen Sandbacken i Malmö har HSB-Malmö suttit som ordförande ett antal år 

tillbaka.  Följande brister i Kvaliten på ordförandeskapet återkommer år efter år. 

HSB-Malmö som ordförande på stämman innebär ett hinder för förändring och förbättringar av 

bostadsrättsföreningen och för de boende medlemmarna. Ordförande från HSB-Malmö gör allt han kan 

för att förhindra förändring och medlemmarnas möjlighet att påverka sin förening och allt han kan för att 

hjälpa en styrelse att få ansvarsfrihet, och bli omvalda. 

Följande problem är följden av att HSB-Malmö mot betalning åtar sig att vara ordförande på en 

bostadsrättsförenings föreningsstämma. 

1. Brott mot lagen om ekonomiska föreningar  

HSB-Malmö är medlem i den bostadsrättsföreningen i vilken de mot betalning sitter ordförande 

för på deras stämma. Att mot betalning sitta ordförande på en stämma i en förening där HSB-

Malmö sitter i styrelsen innebär ett otillbörligt gynnande av medlem och i strid mot lagen om 

ekonomiska föreningar som säger att ingen medlem får gynnas på annan medlem bekostnad. 

2. HSB-Malmö är jäviga.  
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Eftersom HSB-Malmö är intresserade av att bostadsrättsföreningen är kvar som medlem i HSB-

Malmö agerar HSB-Malmö som ordförande på stämman i alla lägen för att försvara styrelsen. 

Eftersom HSB-Malmö sitter i styrelsen och alltså är ansvariga för styrelsens arbete.  

3. Brist på neutralitet 

Att en ordförande är neutral i relation till sakfrågor är nödvändigt för att en ordförande skall 

genomföra sitt uppdrag professionellt. 

HSB-Malmö som ordförande på en föreningsstämma i en bostadsrättsförening är inte neutral. 

Eftersom HSB-Malmö tillsätter en ledamot i styrelsens för den bostadsrättsföreningen som 

föreningsstämman gäller. HSB-Malmö är således juridiskt ansvariga för styrelsens arbete. HSB-

Malmö är således intresserade av att styrelsen och de själva får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

som stämman och medlemmarna har att besluta om.  

4. Presentation av den ekonomiska redovisningen består av att läsa upp sidnummer. 

Vid presentation av ekonomisk redovisning så lämnas ingen information. Ordförande från HSB-

Malmö läser upp sidorna i årsredovisningen, sida 1, sida 2 och så vidare, om någon medlem 

hinner med, att begära ordet innan numret på nästa sida har ropats upp, får han ställa frågan 

annars räknar ordförande att det varit för sent och frågan ogillas.  

5. Trots att HSB-Malmö sitter med i styrelsen i föreningen så kan HSB-Malmö aldrig svara på 

någon fråga om den ekonomiska redovisningen. I det fall att boende har frågor som inte får svar 

och boende begär att få svår vid senare tillfälle, lämnas aldrig något svar. Någon information om 

de olika posterna i årsredovisning kan således aldrig lämnas. Ordförande för stämman tar heller 

inget ansvar för att styrelsen i efterhand lämnar information om det medlemmarna frågat. 

6. Motionärer tillåts inte läsa upp sina motioner 

Skälet som ordförande från HSB-Malmö lämnar som skäl för att motionär inte får läsa upp sin 

motion, är att medlemmarna är läskunniga och har haft möjlighet att läsa motionen innan 

stämman. Alltså finns ingen anledning för honom att tillåta att motionären får läsa upp sin 

motion. 

7. Nekar att ta upp motioner 

Ordförande från HSB-Malmö kan det ena året bestämma att en motion inte skall tas upp till 

behandling för att det inte är ett stämmoärende, och det påföljande året bestämma att samma 

motion är ett stämmoärende och skall tas upp till behandling. Vad som avgör bestämmer 

ordförande godtyckligt. 

8. Personangrepp 
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Ordförande för stämman från HSB-Malmö tillåter alla personangrepp och hån mot motionär och 

motioner som medlemmar uttrycker. I fjol på årsstämman begärde en kvinna ordet vid en av 

mina motioner och hon meddelade stämman citat ”-Jag vill inte byta hjärna med dig Martin 

Degerman”, slut citat. Vilket inte ledde till någon åtgärd eller tillsägelse från ordförande på 

stämman.  

9. Sarkasmer 

Ordförande uttrycker sarkasmer om motionärer och motioner för att få medlemmar att inte rösta 

som motionären utan för att följa styrelsens det vill säga sitt eget förslag. Vilket i samtliga fall 

betyder avslag på motionärens förslag och tillstyrkande av styrelsen avslag på motionen? 

10. Streck i debatten innan någon har yttrat sig 

Ordförande sätter streck i debatten omedelbart då en medlem begär det utan att någon hunnit 

yttra sig.  Genom att sätta streck i debatten kan ordförande från HSB-Malmö säkrare få 

medlemmar att rösta enligt svaret till motionen från styrelsen, ett svar som han själv skrivit. 

Bilaga 1: Information om kostnad för att anlita HSB-Malmö för att hålla i stämma och för att 
svara på medlemmars motioner: 

 

Malmö 2018-01-31 

Martin Degerman 

Medlem i HSB-Malmö Medlem i HSB:s Bostadsrättsförening Sandbacken i Malmö 



Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

 
Motion nr 11 av Martin Degerman 
 
Motionärerna yrkar i sin motion på att HSB Malmö ska upphöra att mot betalning ställa upp 
som ordförande på bostadsrättsförenings föreningsstämma.  
 
HSB Malmö tar idag inte ut någon kostnad av en bostadsrättsförening för att leda en 
föreningsstämma. Om bostadsrättsförening däremot väljer att anlita någon av HSB Malmös 
jurister till sin föreningsstämma debiteras nedlagd tid. 
 
Styrelsen ser ingen anledning att ändra nu gällande regelverk. 
 
Mot bakgrund av vad som här anförts föreslår styrelsen att motionen avslås. 
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Motion till HSB Malmö Ekonomiska förenings ordinarie Föreningsstämma 2018 

 

Martin Degerman: Motion nr 3 

Rubrik: 

Krav på HSB-Malmö att agera mot bostadsrättsförening som bryter mot 

stadgar eller lagen 

Yrkande: 
Jag yrkar att HSB:s kod för föreningsarbete skall ändras från ETHOS till RETHOS. 

ETHOS  ges tillägget R som står för Rättssäkerhet. HSB-Malmö skall verka för att boende medlemmar 

får sina rättigheter tillgodosatta. 

HSB-Malmö kod för föreningsstyrning skall tvinga HSB-Malmö att agera för föreningarnas bästa även 

om det betyder att HSB-Malmö tvingas kritisera bostadsrättsföreningens styrelse i vilken HSB-Malmö 

själv sitter. HSB Malmö skall verka för att den Bostadsrättsförening som är medlemmar i HSB-Malmö 

och som bryter mot lagen eller bostadsrättsföreningens stadgar och därigenom per definition agerar i 

strid mot föreningens bästa blir tillrättavisad. 

Motivering: 
HSB-Malmö agerar idag för att skydda bostadsrättsföreningars styrelser även när de bryter mot lagar 

och stadgar i strid mot föreningens bästa. 

Det skall inte finnas en möjlighet för HSB-Malmö att tiga eller stödja en bostadsrättsförenings styrelse i 

olagligt agerande. Det skall inte vara en möjlighet för en styrelse i en bostadsrättsförening, i vilken 

HSB-Malmö själva sitter, att bryta mot lagen med HSB-Malmös medverkan med mindre än att om det 

kommer till HSB-Malmös kännedom tvingar HSB-Malmö att agera.  

HSB-Malmö åtar sig mot betalning på styrelsens uppdrag att företräda föreningar i vilka de är 

medlemmar och i vars styrelse HSB-Malmö sitter. I HSB-Malmös strävan att tillfredsställa en styrelses 

intressen ser så ut idag att HSB-Malmö hellre ser till styrelsens intressen än till en bostadsrättsförenings 

bästa när de företräder föreningen. Detta eftersom det är styrelsen som betalar HSB-Malmös faktura och 

har beställt deras hjälp. HSB-Malmö har inga problem att bryta mot lagen och stadgar och strunta i 

föreningens intresse så länge föreningens styrelse signerar HSB-Malmös faktura. 
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De senast åren har HSB-Malmö sett mellan fingrar på lagen och stadgar vid otaliga tillfällen. Nedan 

följer några exempel från HSB:s bostadsrättsförening Sandbacken i Malmö: 

1. Brott att mot lagen inte lämna ut protokoll från årstämma. 

2. Brott mot stadgar genom att köpa in ekonomisk redovisning från annan leverantör trots att 

föreningens stadgar stipulerar att ekonomisk förvaltning från HSB-Malmö. 

3. Brott mot föreningens stadgar när föreningens styrelse fattar beslut om förändringar av 

bostadsrättsföreningens gemensamma inre och yttre miljö i strid med föreningens stadgar som 

stipulerar att beslut om förändringar av den gemensamma inre och yttre miljön skall fattas av 

föreningens medlemmar på en föreningsstämma. 

4. Styrelsen stänger gemensamma utrymmen och nekar medlemmar deras rätt att nyttja deras 

gemensamma resurser i strid mot föreningens stadgar och lagen om ekonomiska föreningar. I 

bostadsrättsföreningen Sandbacken i Malmö har styrelsen i strid mot stadgarna stängt följande 

resurser i strid mot stadgar och mot lagen utan annat skäl än att trakassera och förstöra för 

medlemmar i föreningen. 

1. Snickerilokal: stängd för medlemmar att användas. 

2. Fritidslokal med biljardbord och dart: stängd för medlemmar att användas. 

3. Serviceplats för städning av bil: stängd för medlemmar att användas. 

4. Mangelrum 60 kvm: Stängd för medlemmar att användas. 

5. Utebänkar: borttagna för boende att använda 

6. Grill: stängd för boende att använda 

7. Strömuttag i källare: borttaget för att boende inte skall kunna lysa upp sina källarförråd. 

8. Hasp för uppställning av entredörr: borttagen för att hindra boende ställa upp dörren. 

9. Uppsägning av parkeringsplats om boende inte äger den bil som den boende använder på 

parkeringen. 

10. Styrelse som nekar kommunicera och svara på skrivelser från medlemmar. 

11. Styrelse som inte tar emot telefonsamtal, inte tar emot mail eller svarar på brev. 

12. Styrelse som låter förtroendevalda att hålla mobbingmöten där de förtroendevalda från 

valberedning och interrevisor använder information från styrelsen för att förtala boende. 

Malmö 2018-01-31 Martin Degerman Medlem i HSB-Malmö Medlem i HSB:s 

Bostadsrättsförening Sandbacken i Malmö 



Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

Motion nr 12 av Martin Degerman 
 
Motionärerna ställer i sin motion krav på att HSB Malmö ska agera mot 
bostadsrättsföreningar som byter mot stadgar eller lagen och yrkar på att HSBs kod för 
föreningsarbete ska ändras från ETHOS till RETHOS där ”R” står för rättssäkerhet. 
 
ETHOS står för HSB världens grundläggande värderingar: engagemang, trygghet, hållbarhet, 
omtanke och samverkan. 
 
HSBs kod för bostadsrättsföreningar är utformad särskilt för HSB bostadsrättsföreningar och 
grundar sig på de kooperativa principerna och HSBs kärnvärderingar. 
 
Koden ska vara ett hjälpmedel för styrelsen och valberedningen. Syftet är att den ska bidra till 
en öppen och genomlyst bostadsrättsförening, där varje medlem får insyn i verksamheten och 
möjlighet att påverka.  
 
Koden ska också bidra till att bostadsrättsföreningen styrs på ett effektivt sätt. Koden 
kompletterar lagstiftning, stadgar och andra regler genom att ge en norm för god förenings-
styrning med hög ambitionsnivå. Bostadsrättsföreningens medlemmar ska känna trygghet i att 
bostadsrättsföreningen styrs demokratiskt och att verksamheten är stabil och hållbar. 
 
Koden tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”. Reglerna är alltså inte tvingande. Koden 
kan frångås på enskilda punkter om styrelsen redovisar på föreningsstämman hur man har 
gjort i stället och förklarar varför.  
 
För en bostadsrättsförening kan andra lösningar än de koden anger mycket väl innebära bättre 
föreningsstyrning. Avvikelser behöver därför inte vara negativa, så länge alternativa lösningar 
väljs med fokus på god medlemsnytta och medlemsinsyn. 
 
En bostadsrättsförening beslutar på sin föreningsstämma att arbeta enligt koden. Även för en 
bostadsrättsförening som inte har antagit koden kan den fungera som ett hjälpmedel i 
styrelsens arbete. 

Då frågan om hur bostadsrättsföreningen ska använda koden åvilar föreningen själv samt att 
förbättringar i själva koden beslutas av HSB Riksförbund ser styrelsen ingen anledning att 
idag ändra nuvarande regelverk.  

Mot bakgrund av vad som här anförts föreslår styrelsen att motionen avslås. 
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Motion till HSB Malmö Ekonomiska förenings ordinarie Föreningsstämma 2018 

 

Martin Degerman: Motion nr 4 

Rubrik: 

Publicering av Protokoll från HSB-Malmö stämma på hemsidan. 

Yrkande: 
Yrkande 1. Jag yrkar att HSB-Malmös protokoll från föreningsstämman skall publiceras på hemsidan. 

 Yrkande 2. Publicering skall ske retroaktivt så att medlemmar får tillgång till de senast 10 årens 

protokoll. 

Motivering: 
 

Jag har de senast tre åren begärt att få ta del av HSB-Malmö stämmoprotokoll utan framgång. 

Jag har både ringt och mailat till HSB-Malmös kansli och begärt att få läsa protokollen utan resultat. Jag 

har under flera år kontaktat styrelsen i HSB-Malmö utan att det har lett till att jag fått tillgång till 

protokollen. Jag kan bara tolka det som att styrelsen inte vill att protokollen kommer ut till medlemmar.  

Det är därför viktigt att medlemmarna använder sin makt på denna stämma som är föreningens högsta 

beslutande organ och beslutar att den lagliga rätten att få ut protokollet från HSB-Malmö stämma skall 

ges medlemmarna. Detta genom att besluta att de görs tillgängliga på hemsidan. 

Malmö 2018-01-31 

Martin Degerman 

Medlem i HSB-Malmö 

Medlem i HSB:s Bostadsrättsförening Sandbacken i Malmö 



Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

Motion nr 13 av Martin Degerman 

Motionärerna yrkar i sin motion på att protokoll från HSB Malmös stämma ska publiceras på 
hemsidan. Publiceringen ska också omfatta de senaste tio åren. 

HSB Malmö har valt att följa HSBs kod för föreningsstyrning. Syftet med Koden är att den 
ska utgöra ett internt verktyg för att säkerställa en öppen och genomlyst organisation där varje 
medlem som så önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka. Koden ska 
också bidra till att HSB styrs på ett för medlemmarna så effektivt sätt som möjligt. 

Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god 
föreningsstyrning med hög ambitionsnivå. HSBs medlemmar ska kunna känna en trygghet i 
att organisationen styrs demokratiskt och att verksamheten är stabil, hållbar och trygg.  

HSB Malmö följer koden då det gäller publicering genom att föreningens stämmoprotokoll 
från de tre senaste åren återfinns på hemsidan i format möjligt för utskrift.  

Mot bakgrund av vad som här anförts föreslår styrelsen att motionen avslås. 



HSB-LEDAMOTSKRIS
HSB Malmö bortser från

styrelseledamöters upplysningsplikt!
Motion #1 2018

En av Sydsvenskans väldigt många och skrämmande artiklar om HSB Brf Ida kan
man läsa bl a följande under rubriken "HSB kunde inte varna Brf Idas
medlemmar"; 

Samtidigt som bostadsrättsföreningen Ida betalade ut tiotals miljoner till
skumraskföretag satt en av HSB:s mest rutinerade företrädare i styrelsen. HSB-
ledamoten protesterade mot lånekarusellen redan för ett år sedan - men kunde
inte varna medlemmarna.

På kort tid har föreningen lånat upp 220 miljoner kronor. Stora delar av pengarna
har betalats ut till företag med koppling till ekonomisk brottslighet. Vd:n för ett av
de företag som har fått tiotals miljoner från Brf Ida sitter nu häktad, misstänkt för
grov näringspenningtvätt.

Men samtidigt som Brf Ida betalade ut tiotals miljoner till ljusskygga företag satt
en av HSB Malmös mest rutinerade medarbetare i styrelsen.
- Det som hänt nu är fullständigt horribelt, säger Nils Gustafsson, 70 år.
Sedan 1990 har han jobbat för HSB Malmö, där han var ekonomichef,
fastighetschef och personalchef innan han gick i pension.
Just nu sitter han i styrelsen för elva HSB-föreningar.

MIN KOMMENTAR:
Hur mycket värde har HSB Malmös policy för HSB-ledamöter i praktiken?
I punkt sex i denna policy står det;
"HSB-ledamotens styrelseuppdrag bör omfatta högst fem föreningar, om inte
det föreligger synnerliga skäl".
Vad är synnerliga skäl för HSB Malmö? Vad anser Bengt Skånhamre (som väl
fortfarande är ansvarig för HSB Malmös HSB-ledamöter?) om detta?

I närmare tio år har Nils Gustafsson fått betalt av HSB Malmö för att sitta i
styrelsen för Brf Ida. Enligt Bolagsverket lämnade Nils Gustafsson Brf Idas styrelse
den 14 augusti i somras. Men själv hävdar Gustafsson att han såg
varningssignalerna redan för ett år sedan och att han avgick i protest vid
årsskiftet, eftersom han och föreningens ordförande "hade olika uppfattning om
hur styrelsearbetet borde bedrivas".

Han ville också ta in en professionell konsult för att sköta föreningens stora
upphandlingar av byggprojekt för tiotals miljoner kronor. Nils Gustafsson
protesterade också mot vissa avtal, till exempel när det gällde att bygga ett staket
runt föreningens gård.

När du tyckte att Brf Ida inte borde låna upp mer pengar eller starta fler
stora projekt - berättade du det för medlemmarna?
- Nej det fick jag ingen möjlighet till. Man har en stämma en gång om året då
man träffar medlemmarna. Och de här medlemsmötena var jag aldrig med på.
Det skötte styrelsen. Min uppgift är egentligen inte direkt mot medlemmarna, utan
att jag ska sitta i styrelsen som en hjälpande hand i styrelsearbetet, säger Nils
Gustafsson.

MIN KOMMENTAR:
Detta svar visar i sig på ett allvarligt systemfel med HSB-ledamoten och HSB



Malmös policy för HSB-ledamöter.

1. Varje styrelseledamot, inkl - och särskilt - HSB-ledamoten, har alltid möjlighet
att informera medlemmarna. T ex genom att begära en extrastämma eller t o m
genom ett utskick till alla medlemmar. 

2. En brf har en ordinarie stämma en gång om året. Däremellean finns det
praktiskt taget ingen gräns för hur många extrastämmor som kan hållas, men att
hålla i alla fall en extrastämma kan väl inte ses som orimligt? 

3. Trots alla allvarliga problem i HSB Brf Ida så deltog HSB-ledamoten inte ens
på årsstämmorna!!!! 

4. Är det alla HSB-ledamöters åsikt att - likt denna HSB-ledamot - de inte har
något ansvar inför medlemmarna?

Rapporterade du till HSB Malmö att den här föreningen höll på att låna
för mycket pengar?
- Nej HSB Malmö kan inte hindra det. Föreningen är suverän i det avseendet. De
tar de beslut som de anser är i deras intresse.

MIN KOMMENTAR:
Detta svar visar i sig på ett allvarligt systemfel med HSB-ledamoten och HSB
Malmös policy för HSB-ledamöter. 

1. Frågan var inte om HSB Malmö kunde förhindra det som nu ett antal personer
står åtalade för. Frågan var om HSB-ledamoten rapporterade misskötseln av
bostadsrättsföreningen till HSB Malmö. 

2. Nej, bostadsrättsföreningen tar inte de beslut som de anser är i deras
intresse. Det gör däremot styrelsen, som i detta fall.

Enligt HSB Malmös kommunikationchef Mia Gustafson innebär medlemskapet att
de boende kan förvänta sig en bättre utbildad styrelse - och att föreningen alltid
har tillgång till en expert att fråga till råds.

MIN KOMMENTAR:
Detta svar visar i sig på ett allvarligt systemfel med HSB-ledamoten och HSB
Malmös policy för HSB-ledamöter. 

1. Det finns inget som styrker att medlemskapet i HSB innebär att
bostadsrättsföreningen har en bättre utbildad styrelse. 

2. Det finns inget som styrker att HSB-ledamoten är "expert", särskilt inte när
det saknas kommunikation mellan HSB-ledamoten och HSB Malmö, som i detta
fall.

3. Det är inte "föreningen" som har någon att fråga till råds, det är enbart
styrelsen (även om HSB Malmö under årens lopp vid olika tillfällen och på olika
sätt gett sken av HSB-ledamoten också finns där för medlemmarna. 

4. Återigen får vi starka indikationer på att HSB-ledamoten befäster styrelsens
möjlighet att undanhålla viktig information för medlemamrna istället för tvärtom.

- Samtidigt ligger det juridiska ansvaret fortfarande hos styrelsen. Och begär inte
styrelsen hjälp är det inte alltid vi kan fånga upp vad som händer, säger hon. 

MIN KOMMENTAR:



Detta svar visar i sig på ett allvarligt systemfel med HSB-ledamoten och HSB
Malmös policy för HSB-ledamöter. 

1. HSB-ledamoten är en del av styrelsen och HSB-ledamoten har därför ett
juridiskt ansvar. I detta fall särskilt att följa upplysningsplikten till
medlemmarna. 

2. Det handlar inte om ifall "styrelsen" inte begär "hjälp", utan om att HSB-
ledamoten, enligt egen utsago, inte gjort detta.

Men HSB-ledamöterna har inga särskilda befogenheter. Och de rapporterar inte till
HSB Malmö om någon förening hamnar i kris.

MIN KOMMENTAR:
Nu har vi med all önskvärd tydlighet fått bekräftat att HSB-ledamöterna inte ens
informerar medlemmarna om krissituationer i föreningen.

- De är inga rapportörer. De har samma tystnadsplikt som övriga ledamöter i
styrelsen. Många tror att allt som händer i HSB-föreningar går på lina in till oss på
HSB Malmö. Men så är det inte, säger Mia Gustafson.

MIN KOMMENTAR:
När ska HSB Malmö lära sig att styrelseledamöter inte har någon
tystnadsplikt?

Det är nu många år sedan t o m HSB Riksförbund skrifligen - svart på vitt -
erkänt att någon tystnadsplikt inte gäller för styrelseledamöter. Däremot har
enskilda styrelseledamöter en upplysningsplikt gentemot medlemmarna.

I sin egen marknadsföring skriver HSB att "HSB-ledamoten är HSB-föreningars
mest efterfrågade och även mest uppskattade medlemsförmån!"
Men om HSB-ledamoten inte kan hindra hindra en förening från att dra på
sig en ekonomisk kris och inte ens kan varna medlemmarna - då är väl
funktionen rätt meningslös?
- Det vill jag verkligen inte säga. HSB-ledamotens roll är att använda sin
erfarenhet och kunskap för att hjälpa och stötta en lekmannastyrelse... säger HSB
Malmös kommunikationschef Mia Gustafson.

Efter att Nils Gustafsson avgick utsåg HSB Malmö en ny HSB-ledamot till Brf Ida:
Arben Shala, som också är ordförande i grannföreningen HSB Brf Arvid.

Man kan fråga sig om revisorerna i HSB Brf Ida sovit sig igenom sitt uppdrag, men
deras oförmåga att följa sitt uppdrag och sina skyldigheter visar också på hur
viktigt det är att göra allt för att täppa till möjligheterna för styrelser att begå
oegentligheter. I detta arbete har HSB en synnerligen viktig funktion (i det fall
HSB är intresserad av att arbeta i medlemmarnas intresse) och det är viktigt att
fullmäktige ställer krav på HSB Malmö i detta avseende. 

HSB-ledamotens upplysningsskydlighet (i egenskap av styrelseledamot i
brf) gentemot medlemmarna måste rimligtvis framhävas i policyn för
HSB-ledamöterna! 

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. HSB Malmö ska initiera en utredning om hur HSB-policy och
organisation ska kunna förändras så att den utgår från
medlemmarnas bästa, där medlemmarnas intresse alltid ska väga
tyngre än styrelsens.

2. Resultatet av utredningen redovisas snarast (som allra senast tre



veckor innan nästkommande stämma i HSB Malmö) för fullmäktige
och läggs upp på HSB Malmös webbplats.
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Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

Motion nr 14 av Tryggve Wallin 
 
Motionärerna yrkar i sin motion på att HSB Malmö ska initiera en utredning om hur HSB-
policy och organisation ska förändras så att den utgår från medlemmarnas bästa samt att 
denna ska presenteras tre veckor före nästkommande stämma i HSB Malmö. 
 
Wallins argumentering tar sin utgångspunkt i HSB ledamoten och de händelser som varit i 
bostadsrättsföreningen Ida i Malmö och hur HSB ledamoten kunde varnat HSB Malmö. 
 
Varken bostadsrättslagen eller lagen om ekonomiska föreningar innehåller några uttryckliga 
bestämmelser om styrelseledamöters tystnadsplikt eller ansvar för uppdragets fullgörande. 
Deras ansvar baseras på allmänna principer om sysslomannaställningen och innebär att en 
styrelseledamot är skyldig att vid fullgörandet av sitt uppdrag iaktta den omsorg som krävs av 
en syssloman i allmänhet. 
 
Ledamoten har en lojalitets- och vårdnadsplikt gentemot föreningen och en skyldighet 
att främja föreningens intressen. Av detta följer att en styrelseledamot måste iaktta 
tystlåtenhet om angelägenheter och förhållanden, som om de röjs kan skada föreningen. 
Detsamma gäller en styrelsesuppleant när denne träder i tjänst. Detta ansvar gäller oavsett om 
en ledamot har undertecknat en sekretessförbindelse eller inte. Ansvaret följer med uppdraget. 
En suppleant ansvarar bara när denne tjänstgör som ersättare för frånvarande ledamot och i 
det fallet rekommenderar styrelsen att föreningen tecknar sekretessförbindelser om föreningen 
tillämpar arbetssättet att suppleanterna är med på styrelsemöten även när de inte tjänstgör. 
 
Det finns inget särskilt ansvar för en styrelseledamot som utses av HSB. De styrelseledamöter 
har samma rättigheter och skyldigheter och samma ansvar som övriga stämmovalda 
styrelseledamöter. Det innebär att en HSB-ledamot inte har rätt att lämna information om vad 
som avhandlas i bostadsrättsföreningens styrelse till andra, inte heller till HSB-föreningen. 
Dock kan en ledamot få styrelsen uppdrag att informera eller ta reda på något och inom ramen 
för det uppdraget lämna och inhämta information. Det gäller naturligtvis för samtliga 
styrelseledamöter, inte bara HSB ledamoten. 
 
Det kan ibland vara svårt att avgöra vilka frågor som är av den karaktären att dess 
röjande kan skada föreningen. Gränsdragningen i vad som får sägas och inte sägas kan 
vara svårt att göra och kan bedömas olika från ledamot till ledamot. 
 
I ljuset av den uppkomna situationen i brf Ida har HSB Malmö i samband med ett 
ordförandemöte inom HSB väckt frågan om en utredning av HSB ledamotens roll och ansvar 
hos HSB Riksförbund. 

Mot bakgrund av vad som här anförts föreslår styrelsen att motionen avslås i sin helhet. 



POLICY HSB-LEDAMÖTER
Motion #2 2018

HSB Malmö skriver; "Till grund för uppdrag som HSB-ledamot bedöms personens
allmänna lämplighet, sociala förmåga och fallenhet för ett förtroendeuppdrag samt
utsikterna att följa och dela HSBs värderingar, allt i ljuset av att kunna
accepteras som fullvärdig styrelseledamot i den enskilda bostadsrättsföreningen."

HSB Malmös policy för HSB-ledamöter ser ut som följer:

POLICY HSB-LEDAMÖTER

HSB Malmös styrelse har beslutat att följande riktlinjer ska gälla för HSB-
ledamoten: 

1. Det är HSB Malmö som utser och entledigar HSB-ledamoten.
2. Till HSB-ledamot skall utses person som bedöms ha allmän lämplighet, social
förmåga och fallenhet för förtroendeuppdrag att verka i bostadsrättsföreningens
styrelse. Personen skall vara medlem i HSB Malmö och dela HSB Malmös
värdegrunder.
3. HSB-ledamoten skall vara myndig, ej försatt i konkurs eller meddelat
näringsförbud.
4. HSB-ledamoten skall uppträda självständigt, skall ha samma ansvar och
befogenheter som övriga ledamöter i bostadsrättsföreningens styrelse.
HSBledamoten skall vara ett stöd för styrelsen och svara för kontinuitet vid
omsättning av ledamöter i styrelsen.
5. HSB-ledamoten skall i situationer där styrelsen och den enskilde medlemmen i
bostadsrättsföreningen är oense särskilt beakta den enskilde medlemmens
synpunkter och vinnlägga sig om att på ett omsorgsfullt sätt förklara för
medlemmen vad som gäller till undvikande att det uppstår intressekonflikter
mellan styrelsen och medlemmen. HSB-ledamoten skall särskilt
uppmärksamma att denne skall undvika att hamna i jävsliknande
situationer. Vid sådant förhållande bör HSB-ledamoten lämna sammanträdet
efter att ärendet beretts men innan styrelsen överlägger och fattar beslut i
ärendet. HSB-ledamoten skall tillse att det i styrelseprotokollet antecknas att
HSB-ledamoten ej varit närvarande under sammanträdet då styrelsen överlägger
och fattar beslut i ärendet.
6. HSB-ledamotens styrelseuppdrag bör omfatta högst fem föreningar, om inte
det föreligger synnerliga skäl.
7. HSB-ledamoten får ej inneha andra uppdrag i den bostadsrättsföreningen i
vilken han eller hon blivit utsedd som ledamot i.
8. HSB-ledamoten erhåller ersättning av HSB Malmö för uppdraget som ledamot i
bostadsrättsföreningens styrelse. Någon ersättning från den enskilda
bostadsrättsföreningen till HSB-ledamoten skall ej utgå.

I stämmoprotokollet för HSB Malmös årsstämma 2016 står det:
17. Styrelsens redovisning av policy för HSB-ledamöterna
Claes redovisar policyn som återfinns i stämmomaterialet

Tillägg i punkt 12: För HSB ledamoten gäller samma jävsregler som för
övriga styrelseledamöter. HSB ledamoten ska givetvis inte använda sin
rösträtt i ärenden där HSB Malmö är part, exempelvis vid en
upphandling.

KOMMENTARER: 
Ovanstående policy är väldigt otydlig i det mesta. Varför vill HSB Malmö inte i
policyn lägga in det som står i stämmoprotokollet 2016 (fast mer konkret)?



Förtydliganden där så är möjligt bör göras i mesta möjliga mån med tanke på hur
viktigt detta är för medlemmarna. T ex:

A.
Ordet "värderingar" missbrukas alltmer i samhället och det skulle kanske vara på
sin plats att i denna policy definiera vad som avses med att följa och dela "HSB
Malmös värdegrunder". Även om detta formulerats på annat håll, så är dessa
formuleringar inte alltid enhetliga eller begripliga, så ett förtydligande i detta
specifika sammanhang skulle vara bra så att att inga tveksamheter behöver råda i
onödan.

B. 
Det är lite märkligt att det förts in ett tillägg i stämmoprotokollet om jävsregler
som inte ingår i policyn för HSB-ledamoten. Det finns inte ens en punkt 12 att
göra tillägg i enligt stämmohandlingarna.

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2017

Styrelsen anser att nuvarande policy för HSB ledamoten är i linje med vad
motionären yrkar.
Med detta sagt föreslår styrelsen att motionen avslås. 

KOMMENTARER TILL STYRELSENS SVAR 2017

Hur kan nuvarande policy för HSB-ledmöter vara i linje med vad motionären yrkar
när det inte finns någon definition av vad dessa påstådda "värderingar" är? 

Att HSB Malmös styrelse efter påpekande från annan fullmäktige gav en vag
förklaring (muntligen) på årsstämman 2017 till vad de tyckte att dessa
värderingar är innebär inte att motionens yrkande uppfylls. 

Hur kan nuvarande policy för HSB-ledmöter vara i linje med vad motionären yrkar
när det inte finns någon formulering av vad "jävsliknande situationer" innebär? 

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. HSB Malmö kompletterar policy för HSB-ledamöter med en definition
av vilka "värdegrunder" som HSB-ledamoten ska följa och dela.

2. Formulering om vad jävsregler/"jävsliknande situationer" innebär
för HSB-ledamoten förs in i policy.

3. Punkten i dagordningen för årsstämman; "Styrelsens redovisning av policy
för HSB-ledamöterna." ändras till "Beslut i fråga om policy för HSB-
ledamöterna.".
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Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

Motion nr 15 av Tryggve Wallin 

Motionären yrkar i sin motion på att stämman beslutar att HSB Malmö kompletterar policy 
för HSB-ledamöter med en definition av vilka ”värderingar” som HSB- ledamoten ska följa 
och dela och att formulering om jävsregler för HSB-ledamoten förs in i policy. När det gäller 
värdegrund ingår det också i utbildningarna och framgår även i nuvarande policy. 

Styrelsen anser att nuvarande policy för HSB ledamoten är i linje med vad motionären yrkar.   

Med detta sagt föreslår styrelsen att motionen avslås.  



Kravprofil för HSB-ledamot
Motion #3 2018

En före detta brf inom HSB Malmö har tagit fram nedanstående kravprofil (något
förbättrad av mig) för den HSB-ledamot som tilldelas medlemsföreningarna av
HSB;

HSB ledamoten:

1. ska utses av HSB Malmö utifrån jämställdhet där så är möjligt. Dock är
erfarenhet och kompetens viktigare än kön.

2. ska ta fram skriftliga svar på ställda frågor till HSB Malmö från enskilda
medlemmar eller styrelsen i bostadsrättsföreningen till nästkommande
styrelsemöte.

3. ska arbeta efter paragraf 1 i HSB Malmös stadgar där det bl a framgår
vikten av att tillvarata föreningens ekonomiska intressen.

4. ska i sitt uppdrag som HSB-ledamot företräda bostadsrättsföreningens
medlemmar och ingen annan person eller grupp (dvs inte t ex HSB Malmö).

5. ska ej ha uppdrag som HSB-ledamot i fler än tre bostadsrättsföreningar.
Under en kortare period (upp till 3 månader per år och person), kan - om
ingen annan lösning finns - detta antal brf:ar överstigas efter beslut av HSB
Malmös styrelse och efter att de brf:ar som berörs skriftligt informeras om
detta.

6. ska verka för att medlemmar engageras och får mesta möjliga inflytande i
de beslut som tas i föreningen

Ovanstående kravprofil kan givetvis utvecklas och förbättras, men måste särskilt
rikta in sig på ett demokratiskt förfarande och inflytande för medlemmarna.

Punkt 6
Vad gäller punkt 6 ovan så står det i nuvarande policy för HSB-ledamoten;
"Antal uppdrag som HSB-ledamot per person bör inte överstiga fem om inte
synnerliga skäl föreligger."
Det är en alltför luddig formulering med "bör" samtidigt som det inte ens framgår
varken vad "synnerliga skäl" innebär eller vem som ska definiera betydelsen av
detta från fall till fall. Med bl a HSB Brf Ida som exempel kan vi se att HSB Malmö
inte följer denna policy.

Det säger sig själv att ju fler styrelser en HSB-ledamot sitter i desto mindre tid
och engagemang blir det för de brf:ar HSB-ledamoten sitter i. Risken för att HSB-
ledamoten mest bara "sitter av tiden" blir större ju fler brf:ar denne ska engagera
sig i.

När det sedan gäller HSB:s personal så har jag tidigare påpekat det olämpliga i att
anställda på HSB tjänstgör som HSB-ledamöter, men för dessa är det särskilt
viktigt ur medlemsperspektivet att HSB-organisationen inte ska ha alltför stort
inflytande på den autonoma bostadsrättsföreningen. 

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2016



Styrelsen uppskattar motionärens engagemang kring utvecklandet av HSB
ledamoten. Det är styrelsens uppfattning att en kontinuerlig översyn och
utveckling av grunderna för HSB ledamotens roll är viktig. Detta sker löpande, och
styrelsen prövar varje år förutsättningarna.

Styrelsen delar dock inte motionärens uppfattning vad avser punkten 1 då
styrelsen finner det berikande för såväl anställda inom HSB Malmö som för
bostadsrättsföreningen, att anställda inom HSB Malmö kan inneha uppdraget som
HSB ledamot.
Styrelsen delar ej heller motionärens uppfattning som den speglas i punkterna 7
och 8.

Det är styrelsens uppfattning att utvecklingen av HSB ledamoten sker strukturerat
och till gagn för HSB Malmös medlemmar. 
HSB ledamoten ses som en viktig resurs till Brf och intar en oberoende ställning
till HSB Malmö.

Följaktligen delar styrelsen motionärens uppfattning i många punkter,
men som motionen är framställd har styrelsen att föreslå att den avslås.

KOMMENTARER TILL STYRELSENS SVAR 2016

Det saknar relevans för motionen;
• om löpande översyn görs av grunderna för HSB-ledamoten.
• om styrelsen årligen "prövar förutsättningarna" (vad det nu innebär?).
• att det är styrelsens uppfattning "att utvecklingen av HSB ledamoten sker
strukturerat och till gagn för HSB Malmös medlemmar". Naturligtvis är detta HSB
Malmös uppfattning. Konstigt vore det väl annars.
• att HSB Malmös styrelse anser att HSB-ledamoten "ses som en viktig resurs till
Brf och intar en oberoende ställning till HSB Malmö". Det är anmärkningsvärt att
styrelsen ser det som att uppfattningen inom HSB Malmös styrelse är viktigare än
vad medlemmarna tycker. Det är naturligtvis i praktiken omöjligt för en HSB-
ledamot som avlönas av HSB Malmö att vara oberoende till sin
arbetsgivare.

BORTTAGNA PUNKTER I OVANSTÅENDE FÖRSLAG SEDAN 2016:

Punkt 1. Naturligtvis delar styrelsen inte uppfattningen att HSB-ledamoten inte ska
vara HSB tjänsteman (speciellt olämpligt i brf som valt bort HSB Malmö som
förvaltare), men HSB kan "berikas" på andra och bättre sätt än att tjänstemän
intar högst tvivelaktiga positioner, i förhållande till sin ställning, i brf:ar. För
brf:ens medlemmar innebär detta risker som inte känns försvarbara.

Punkt 7. Styrelsen saknar motivering till varför det inte skulle gynna
medlemmarna att HSB-ledamoten "ska redovisa CV som visar vilken utbildning
personen har, i vilka föreningar vederbörande varit och är verksam, vilka kurser i
HSB Malmös regi som fullgjorts, eventuella övriga uppdrag i HSB Malmö, e-
postadress samt andra kontaktmöjligheter".

Punkt 8. Styrelsen saknar motivering till varför det inte skulle gynna
medlemmarna att HSB-ledamoten "ska värna om demokratin i
bostadsrättsföreningen och för tryggheten i föreningen. Ledamoten kan alltså inte
dela HSB Malmös demokratisyn med tanke på den motion om begränsning av
motionsrätten som HSB Malmö framförde på HSB Riksförbunds stämma år 2011
(vilket för övrigt inte är förenligt med lag).". 

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2017

Motionen har tidigare behandlats av HSB Malmös fullmäktige.
[Irrelevant/redundant information] 



Ingenting i omvärlden har förändrats som ger styrelsen anledning till att ändra sitt
svar. 
Styrelsen uppskattar motionärens engagemang kring utvecklandet av HSB
ledamoten.
Det är styrelsens uppfattning att en kontinuerlig översyn och utveckling av
grunderna för HSB ledamotens roll är viktig. Detta sker löpande, och styrelsen
prövar varje år förutsättningarna.
Det är styrelsens uppfattning att utvecklingen av HSB ledamoten sker strukturerat
och till gagn för HSB Malmös medlemmar.
Följaktligen delar styrelsen motionärens uppfattning i många punkter,
men som motionen är framställd har styrelsen att föreslå att den avslås. 

KOMMENTARER TILL STYRELSENS SVAR 2017

Om det löpande sker en "kontinuerlig översyn och utveckling av grunderna för
HSB ledamotens roll" vet vi inte eftersom det inte finns något som visar på detta,
men det är inte vad motionen handlar om. Motionen handlar istället om att rätta
upp i alla fall några av de allvarliga brister som finns i policyn för HSB-ledamoten. 

Om "ingenting i omvärlden har förändrats som ger styrelsen anledning att ändra
sitt svar" innan denna motion besvarades av styrelsen 2017 så kan man lugnt
hävda att så nu har skett i och med de allvarliga händelserna i HSB Brf Ida som
nu avslöjats för allmänheten. 

Styrelsens påstående att "som motionen är framställd har styrelsen att föreslå att
den avslås" är mycket märklig! Hur är motionen framställd för att HSB
Malmös styrelse ska anse att den måste avslås pga detta? Varför vill HSB
Malmös styrelse inte förklara detta? 

Styrelsen säger att den delar motionärens uppfattning i många punkter, men
varför vill HSB Malmös styrelse då inte följa i alla fall dessa?

Ovanstående "hinder" för att styrelsen skulle föreslå stämman att bifalla
motionen har nu tagits bort och jag yrkar därför att stämman beslutar att;

1. Ovanstående kompletteringar till kravprofilen för HSB-ledamoten är
vad HSB Malmö som minst ska arbeta efter när HSB Malmö tilldelar
brf:ar HSB-ledamöter.

2. En utredning tillsätts för att klargöra HSB-ledamotens ansvar och
skyldigheter i syfte att minimera riskerna för att de enorma problem
som inträfffat i HSB Brf Ida upprepas i andra brf:ar. 

Resultatet av utredningen redovisas för alla medlemmar på HSB Malmös
webbplats, snarast möjligt (ej senare än tre veckor innan nästa stämma som
hålls av HSB Malmö) för beslut och fastställande av fullmäktige.
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Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

Motion nr 16 av Tryggve Wallin 

Motionen har tidigare behandlats vid ett flertal av HSB Malmös fullmäktige. Ingenting i 
omvärlden har förändrats som ger styrelsen anledning till att ändra sitt svar. Styrelsen 
uppskattar motionärens engagemang kring utvecklandet av HSB ledamoten. Det är styrelsens 
uppfattning att en kontinuerlig översyn och utveckling av grunderna för HSB ledamotens roll 
är viktig. Detta sker löpande, och styrelsen prövar varje år förutsättningarna. Det är styrelsens 
uppfattning att utvecklingen av HSB ledamoten sker strukturerat och till gagn för HSB 
Malmös medlemmar. Följaktligen delar styrelsen motionärens uppfattning i många punkter, 
men som motionen är framställd har styrelsen att föreslå att den avslås.  



Hur röstar HSB-ledamoten?
Hur påverkar HSB brf:en?

Motion #4 2018

Ingen medlem vet hur HSB-ledamoten röstar i bostadsrättsföreningens
interna frågor!

I varje brf påtvingar HSB brf:en en utomstående i form av HSB-ledamot, en
ledamot anställd av HSB och som därför riskerar att gå i HSB:s ledband med
uppgift att verka för HSB Malmös bästa, inte brf:ens. Brf:ens medlemmar har
emellertid aldrig insyn i hur denna HSB-ledamot påverkar föreningen och
hur HSB-ledamoten röstar i föreningens interna frågor.

Detta är så långt ifrån ett demokratiskt förhållande som man kan komma. HSB
Malmö tycks i mesta möjliga mån verka för att medlemmarna i brf:arna ska ha så
liten insyn som möjligt i vad som händer i föreningen och speciellt i
föreningsstyrelsens arbete, men här måste förändring ske och HSB Malmö måse ta
sitt ansvar istället för att försöka skjuta över sitt ansvar på alla utom HSB Malmö. 

HSB Malmös styrelse anser att det är upp till varje brf (styrelsen) att informera
medlemmarna i föreningen om HSB-ledamoten, trots att HSB Malmös styrelse är
väl medveten om att så sällan sker.

HSB Malmö kan inte frånta sig ansvaret för den HSB-ledamot som HSB påtvingar
föreningarna.
Och vi vet alla att det inte existerar någon brf som informerar medlemmarna om
hur HSB-ledamoten påverkar föreningen eller röstar. Man måste utgå från hur
verkligheten ser ut och inte efter hur det skulle kunna fungera i en
utopisk brf. Därför anser jag att HSB Malmö måste börja ta lite ansvar för sina
handlingar.

HSB Malmö kommer tyvärr rekommendera fullmäktige att avslå denna motion.
Detta signalerar att det saknas ansvarskänsla i HSB Malmö. 

Då återstår bara frågan om fullmäktige kommer att följa HSB Malmös styrelses
rekommendation till avslag av denna motion eller om fullmäktige i stället vill verka
för medlemmarnas bästa och öka insyn samt engagemang i brf:arna? 

Det är min förhoppning att fullmäktige inte följer styrelsens
rekommendation till avslag för denna motion utan att fullmäktige verkar i
medlemmarnas intresse och ger HSB Malmö ett tydligt ägardirektiv.

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

HSB-ledamoten sorterar under styrelsens eget kompetensområde rörande den
löpande förvaltningen av HSB Malmö [Märkligt att HSB Malmö alltid frånsäger sig
allt ansvar för den HSB-ledamot HSB Malmö påtvingar föreningen].
Dock har varken styrelsen eller vd:n rätt att lämna ut information till en enskild
medlem i alla avseenden vad gäller frågor om interna förhållanden eller annat som
faller inom det uppdrag som styrelse och vd har, det vill säga den löpande
förvaltningen.
De avtal som tecknas mellan den som utses till HSB-ledamot och HSB Malmö är
en handling parterna emellan. Den som så önskar kan, i likhet med vad
motionären har gjort, få ta del av själva avtalstexten.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att
föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.



MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR 2011

HSB Malmös styrelse skriver; 
"Dock har varken styrelsen eller vd:n rätt att lämna ut information till en enskild
medlem i alla avseenden vad gäller frågor om interna förhållanden eller annat som
faller inom det uppdrag som styrelse och vd har, det vill säga den löpande
förvaltningen".
Om HSB Malmös styrelse hade läst min motion och yrkanden så skulle denna
styrelse kunnat konstatera att detta inte är vad motionens yrkanden handlar om.

HSB Malmös styrelse skriver;
"De avtal som tecknas mellan den som utses till HSB-ledamot och HSB Malmö är
en handling parterna emellan".
En av dessa parter är medlemmarna i brf:en. Men denna part vill HSB Malmös
styrelse inte ska få någon information, tyvärr.

HSB Malmös styrelse skriver;
"Den som så önskar kan, i likhet med vad motionären har gjort, få ta del av själva
avtalstexten".
Vad HSB Malmö inte skriver är att jag alls inte på något sätt erbjudits möjlighet
att ta del av avtalstexten. HSB Malmö har förnekat mig avtalstexten, men efter att
jag trots detta erhållit avtalstexten via mina kontakter med HSB Malmö, mot HSB
Malmös vilja, så har HSB Malmö tvingats att upphöra med att försöka dölja HSB-
ledamotsavtalet för fullmäktige och övriga medlemmar.

Min motion handlar om att HSB Malmö ska öppna upp sig om HSB-
ledamoten och föra in riktlinjer för hur HSB-ledamoten ska rösta i brf:ens
interna frågor (inte bara där jäv kan uppstå).
Medlemmarna ska också informeras om hur HSB-ledamoten röstat. Som minst om
HSB-ledamoten avstått från att rösta helt
HSB Malmös styrelse har inte på något sätt bemött mina yrkanden till denna
motion.

Not. På stämmorna i min egen brf har HSB Malmö t.o.m. tagit in sina jurister
(anställda HSB-tjänstemän utan koppling till min brf) för att rösta mot medlems
förbättringsförslag. 

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2017

Motionen har tidigare behandlats av HSB Malmös fullmäktige
[Irrelevant/redundant information].
Ingenting i omvärlden har förändrats som ger styrelsen anledning till att ändra sitt
svar.
HSB-ledamoten sorterar under styrelsens eget kompetensområde rörande den
löpande förvaltningen av HSB Malmö.
Dock har varken styrelsen eller vd:n rätt att lämna ut information till en enskild
medlem i alla avseenden vad gäller frågor om interna förhållanden eller annat som
faller inom det uppdrag som styrelse och vd har, det vill säga den löpande
förvaltningen.
De avtal som tecknas mellan den som utses till HSB-ledamot och HSB
Malmö är en handling parterna emellan. Den som så önskar kan, i likhet
med vad motionären har gjort, få ta del av själva avtalstexten.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att
föreningsstämman beslutar att den ska avslås. 

KOMMENTARER TILL STYRELSENS SVAR 2017

HSB Malmös styrelses svar att "De avtal som tecknas mellan den som utses till



HSB-ledamot och HSB Malmö är en handling parterna emellan." är lika obegriplig
obegriplig för mig 2017 som 2011, och HSB Malmö får gärna förklara vad som
avses. Vad har detta med motionen att göra? Det är inte vad motionen handlar
om. Dessutom säger HSB Malmö att detta "hemliga" avtal kan vem som helst ta
del av. 

Motionen handlar om att HSB Malmö ska ha en policy för hur HSB-ledamoten ska
rösta i den bostadsrättsförening som denne inte är medlem i. Då lämpligen att
HSB-ledamoten inte ska rösta överhuvudtaget (mer än möjligen i givna
undantagsfall).

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. HSB Malmö ska verka för större öppenhet gentemot medlemmarna
vad gäller HSB-ledamoten. 

2. HSB Malmö ska i den policy som gäller för HSB-ledamoten föra in
tydliga rekommendationer för hur (dvs när) HSB-ledamoten ska rösta
i brf:ens interna frågor. 

Denna policy - med dessa mycket tydliga riktlinjer - ska sedan delges alla
medlemmar. 

Medlem #89093 2018-01-31 Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum 
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande -
medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
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Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

Motion nr 17 av Tryggve Wallin 

Motionen har tidigare behandlats vid ett flertal av HSB Malmös fullmäktige. Ingenting i 
omvärlden har förändrats som ger styrelsen anledning till att ändra sitt svar. HSB-ledamoten 
sorterar under styrelsens eget kompetensområde rörande den löpande förvaltningen av HSB 
Malmö. Dock har varken styrelsen eller vd:n rätt att lämna ut information till en enskild 
medlem i alla avseenden vad gäller frågor om interna förhållanden eller annat som faller inom 
det uppdrag som styrelse och vd har, det vill säga den löpande förvaltningen. De avtal som 
tecknas mellan den som utses till HSB-ledamot och HSB Malmö är en handling parterna 
emellan. Den som så önskar kan, i likhet med vad motionären har gjort, få ta del av själva 
avtalstexten.  
 
HSB Malmö har i samband med ett ordförandemöte inom HSB väckt frågan om en utredning 
av HSB ledamotens roll och ansvar hos HSB Riksförbund. 

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar 
att den ska avslås i båda att-satserna.  
 



Kreditering för frånvarande HSB-
ledamot
Motion #5 2018

I medlemsavgiften ingår deltagande av HSBs representant i brf:ens styrelse.
Ibland närvarar emellertid inte denna HSB-ledamot på styrelsemötena.

Det känns för mig knappast rimligt att HSB fortfarande på 2000-talet kan påtvinga
brf:en en HSB-ledamot. Eller att medlemmarna i bfr:en inte ska ha rätt att besluta
om att brf:en inte ska ha någon HSB-ledamot.

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2016

HSB Malmös bostadsrättsföreningar har i enlighet med stadgarna rätt till hjälp
och stöd av en HSB ledamot vid styrelsemöten. Denna kostnad tas av HSB
Malmö och är således en gratis förmån för föreningen.

Att HSB Malmö skulle tillskriva bostadsrättsföreningen en ekonomisk gottgörelse i
det fall en HSB ledamot inte kan närvara på grund av exempelvis sjukdom finner
styrelsen fullständigt främmande. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

KOMMENTARER TILL STYRELSENS SVAR 2016

Det saknar relevans för motionen;
• att brf:ar "har i enlighet med stadgarna rätt till hjälp och stöd av en HSB
ledamot vid styrelsemöten". Det är dessutom skillnad på rättighet och tvång.
• att styrelsen ser det som "fullständigt främmande" att brf:ar gottgörs för
kostnaden för en HSB-ledamot som inte är närvarande på styrelsemöte.

• HSB Malmös styrelse har fel i att kostnaden för HSB-ledamoten är "en
gratis förmån för föreningen". Föreningen betalar dyrt för HSB-ledamoten
VIA medlemsavgiften. Och en "förmån" blir det bara om HSB-ledamoten
inte är til skada för föreningen. 

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2017

Motionen har tidigare behandlats av HSB Malmös fullmäktige. Ingenting i
omvärlden har förändrats som ger styrelsen anledning till att ändra sitt svar. HSB
Malmös bostadsrättsföreningar har i enlighet med stadgarna rätt till hjälp och stöd
av en HSB ledamot vid styrelsemöten.
Denna kostnad finansieras av HSB Malmö och är ingen kostnad för
föreningen.
Att HSB Malmö skulle tillskriva bostadsrättsföreningen en ekonomisk
gottgörelse i det fall en HSB ledamot inte kan närvara på grund av
exempelvis sjukdom finner styrelsen fullständigt främmande.
Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

KOMMENTARER TILL STYRELSENS SVAR 2017

Kostnaden av HSB ledamoten finansieras inte alls av HSB Malmö som HSB Malmös
styrelse återigen hävdar här. Kostnaden finansieras - t o m enligt HSB Malmös
egen redovisning - istället av medlemmarna. 



Att det är "fullständigt främmande" för HSB Malmös styrelse att medlemmarna
inte ska betala för något de inte får är uppseendeväckande. 

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. I de fall HSBs representant i brf-styrelsen inte deltar på brf:ens
styrelsemöten ska brf:en per automatik erhålla en kreditering
motsvarande det arvode HSBs representant erhåller från HSB Malmö
(vilket höjts från 700-800 kr till 1 000 kr/bevistat möte, där HSB Malmö
betalade ut ca 3,5 miljoner kr till HSB-ledamöterna 2016).

Medlem #89093 2018-01-31 Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum 
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Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

Motion nr 18 av Tryggve Wallin 

Motionen har tidigare behandlats vid ett flertal av HSB Malmös fullmäktige. Ingenting i 
omvärlden har förändrats som ger styrelsen anledning till att ändra sitt svar. HSB Malmös 
bostadsrättsföreningar har i enlighet med stadgarna rätt till hjälp och stöd av en HSB ledamot 
vid styrelsemöten. Denna kostnad finansieras av HSB Malmö och är ingen kostnad för 
föreningen. Att HSB Malmö skulle tillskriva bostadsrättsföreningen en ekonomisk gottgörelse 
i det fall en HSB ledamot inte kan närvara på grund av exempelvis sjukdom finner styrelsen 
fullständigt främmande. Styrelsen föreslår att motionen avslås.  



Policy för HSB Malmös
stämmoordförande

Motion #6 2018

På HSB Malmös årsstämma 2017 föredrog en motionär sina motioner inför
fullmäktige. Under föredragningen skriker en av fullmäktige; "flytta då, om det
inte passar". Detta är ett tradionellt sätt att försöka trycka ner medlemmar som
har dristar sig till att ha åsikter.

Vad som däremot var ytterst märkligt i detta läge var att stämmoordförande Mats
Engstrand inte reagerade överhuvudtaget på detta. Det är naturligtvis av yttersta
vikt att en stämmoordförande omedelbart visar att ett dylikt beteende inte är
acceptabelt på stämman. Någon av annan åsikt?

När stämmoordförandens bristande förmåga i utövande av sitt uppdrag påpekades
ryckte Mats Engstrand bara på axlarna och menade att det var inget problem med
påhopp av denna typ.

Mats Engstrand fick efter detta sitta som stämmoordförande i min egen brf. Hela
denna brf-stämma blev en parodi på föreningsstämma där alla fick tala i mun på
varandra, skrika och säga precis vad de ville när de ville. Till råga på allt
uppviglade av Mats Engstrand själv.

HSB Malmö måste ha en given skyldighet att anlita stämmoordförade som inte
missköter sig så som Mats Engstrand nu gjort upprepade gånger. Det finns mycket
att säga om detta och jag kan skriva en omfattande redovisning om hur Mats
Engstrand betedde sig på föreningsstämman i min brf, men ska inte uppta tid med
detta här.

Stämmor bör säkras i mesta möjliga mån för att de går rätt till. En policy för
stämmoordförande kan vara ett steg i denna riktning. Väldigt övergripande skulle
en dylik policy kunna inbegripa punkter i stil med;
1. Stämmoordföranden ska verka för att praxis för stämmor följs, vilket bl a
innebär att talarordning ska följas, och stämmoordföranden har ett ansvar för att
stävja osakliga och irrelevanta påhopp mot övriga stämmodeltagare. 
2. Stämmoordföranden har som utomstående ingen förslagsrätt och ska inte lägga
sig i eller försöka påverka medlemmars förslag eller de beslut som stämman tar. 
3. Stämmoordföranden ska inte föra styrelsens talan. Frågor till styrelsen ska inte
besvaras av stämmoordföranden. 
4. Stämmoordföranden företräder inte styrelsen och ska inte på något sätt ta
styrelsen i försvar i någon fråga.

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. HSB Malmö tar fram en policy för stämmoordförande att följa.

2. I policy för stämmoordförande ska det tydligt framgå att det är
stämmoordförandes skyldighet att stävja påhopp mot motionärer.
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Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande -
medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

http://hotpot.se/php/vb


Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

Motion nr 19 av Tryggve Wallin 

Motionens innebörd har tidigare behandlats av HSB Malmös fullmäktige. Ordförande är den 
som leder mötet, ser till att de frågor som ska diskuteras behandlas på ett bra sätt, fördelar 
ordet och ser till att alla förslag får en rättvis behandling.  

En ordförande ska så objektivt som möjligt leda mötet och se till att detta löper smidigt.  

HSB Malmös föreningsstämmor följer en given dagordning och styrelsen ser inte att särskilda 
riktlinjer till följd av de påstådda händelserna är nödvändiga.  

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

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen i båda att-satserna.  



Sänkning av medlemsavgiften
Motion #7 2018

HSB Malmös medlemmar betalar en av de högsta medlemsavgifterna i landet. Den ligger idag på
415 kr/medlem och år.

Beslut på HSB Malmös årsstämma 2017:
21. Fastställande av medlemsavgift 2018
Claes Caroli föredrar styrelsens förslag till medlemsavgift för 2017:
Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt 300 kr.
Medlem boende i HSB bostadsrätt betalar via sin bostadsrättsförening 415 kr/lägenhet
liksom bostadsrättsföreningen 415 kr.
Medlem i A-gruppen (Bospar) som inträder efter den 1 juli betalar halv avgift det år den
inträder.

Detta kan jämföras med t ex HSB Stockholm, där medlemsavgiften legat på endast 250 kr (och
där kostnadsläget gör att medlemsavgiften borde ligga på upp till det dubbla jämfört med i
Malmö).

Fullmäktige har inte att se till HSB Malmös bästa utan de ska se till medlemmarnas
bästa, precis som brf-styrelserna, och där har fullmäktigeledamöterna att verka för att
HSB inte tar ut orimligt hög medlemsavgift.

Allt fler brf:ar väljer att lämna HSB Malmö

Allt fler brf:ar lämnar HSB Malmö (t ex Brf Oxievång i Oxie med nästan 100 lägenheter).

Detta är en trend som tycks ha startat 2004 med att Brf Lorens Bager (vid Drottningtorget)
hoppade av HSB Malmö (http://www.sydsvenskan.se/malmo/article67298/Forening-lamnar-
HSB.html). 

År 2003 hörde 272 brf:ar till HSB Malmö. År 2009 var de nere i 258 stycken.

Se även; Föreningarna flyr HSB Malmö;
(http://www.sydsvenskan.se/malmo/article136268/Foreningarna-flyr-HSB-Malmo.html)

Skandalerna kring HSB, misstro mot dess styrelse och tjänstemän och ekonomiskt missnöje
nämns som orsaker till det senaste årets avhopp.

2005 lämnade bostadsrättsföreningarna Kirseberg i Malmö och Tjädern i Trelleborg HSB
Malmö. Vid senaste årsskiftet gick också bostadsrättsföreningarna Ramen och Ingrid i Malmö
ur organisationen...

HSB listar inte vilka föreningar som hoppar av HSB Malmö, men en del av dessa snappas upp av
media så att vi i alla fall kan få information därifrån i stället.

Efter den omotiverade höjningen av medlemsavgiften från 250 kr till 400 kr per
lägenhet och lokal (inte per medlem, som stämman beslutat) så kan det idag vara
svårt för en brf att hitta något skäl till att fortsätta vara medlem i HSB Malmö. 

Det finns bättre och billigare alternativ. För den brf som vill vara medlem i en
bostadsorganisation kan SBC vara ett bättre alternativ. När det gäller utbildningar får t.ex. SBC-
medlemmar både fler och bättre sådana via sitt medlemskap i SBC. Och medlemmarna i en
SBC-förening betalar ingen medlemsavgift. 

Se Medlemskap i SBC - Gratis för nya medlemmar under 2011
(https://www.sbc.se/) 

Att det helt uppenbart är omöjligt att som medlem - eller ens som fullmäktige - ha
något inflytande i den medlemsorganisation man är med i gör det naturligtvis inte mer
meningsfullt att vara medlem i HSB. Se t.ex. hur respektlöst HSB Malmös styrelse
bemöter, behandlar och besvarar motioner såväl som frågor som medlemmarna. 

Enligt en tidigare undersökning för HSB Malmös då 258 brf:ar - stadigt minskande i antal - så
var det drygt 80 brf:ar - dvs drygt 30% - som aldrig har någon representant på HSB
Malmös fullmäktigestämmor. HSB Malmö försöker naturligtvis dölja detta faktum, men
det är sannolikt att många av dessa brf:ar inte ser någon mening med att gå på stämmor

http://www.sydsvenskan.se/malmo/article67298/Forening-lamnar-HSB.html
http://www.sydsvenskan.se/malmo/article67298/Forening-lamnar-HSB.html
http://www.sydsvenskan.se/malmo/article136268/Foreningarna-flyr-HSB-Malmo.html
https://www.sbc.se/


där man inte ens kan göra sin röst hörd, än mindre få igenom något förslag, om man är av
annan åsikt än HSB Malmös styrelse.

På HSB Malmös stämmor uteblir 40-60% av brf:arna, och HSB Malmös styrelse lyfter
inte ett finger för att locka fler att komma. Det kan bara leda till att HSB Malmö kommer att
tappa allt fler brf:ar för varje år.

Av HSB Malmös 333 fullmäktige dyker inte mer än max 50% upp på stämmorna och
det ger tydliga signaler om att HSB Malmö inte ligger bra till om de inte lyckas skapa ett
större engagemang och intresse. Tyvärr vill HSB Malmös styrelse inte lyssna på
medlemmarna eller visa att engagemang lönar sig.

Motioner är en av de bästa indikationerna på att det finns ett engagemang och intresse i
organisationen. Innan jag började bidra med motioner lämnades allt från 0-3
motioner in av de 333 fullmäktige samt 0 motioner från de övriga 42.000
medlemmarna.

I detta sammanhang kan nämnas att SBC har en medlemstidning som innehåller en hel del goda
tips för föreningarna. Detta i motsats till "Hemma i HSB" som bara är en utpräglad reklamtidning
utan innehåll.
Om HSB Malmös redovisning stämmer så får HSB Malmös medlemmar betala runt 6 miljoner
kronor per år för denna innehållslösa tidning, nästan kliniskt ren från information av värde med
mindre man är intresserad av inredningstips och reklam. Dvs nästan 1.400 kr per medlem och
år. Även jag får betala detta trots att jag sedan länge - miljömedvetet - sagt upp "Hemma i
HSB".

Varför ska man då vara medlem i HSB Malmö???

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Beslut om medlemsavgiften avgörs av fullmäktige med särskild punkt på dagordningen
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att
den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

KOMMENTARER TILL STYRELSENS SVAR 2011

Som vanligt består styrelsens svar på motionerna enbart av information om det som vi alla
känner till. Som fullmäktigeledamot måste man inte bara irritera sig över de märkliga svaren
från HSB Malmös styrelse utan även över att HSB Malmös styrelse svarar som om precis
varenda fullmäktigeledamot inte kan någonting.
Yrkandet handlar här om att den medlemsavgift som helt omotiverat - utan någon som helst
beräkningsgrund - höjdes för några år sedan ska sänkas till 200 kr/medlem.

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2016

Motionen har tidigare behandlats av HSB Malmös fullmäktige.
Styrelsen finner ingen grund ändra tidigare svar som anger att beslutet om medlemsavgiften
avgörs av fullmäktige under särskild punkt på dagordningen.
Styrelsens förslag till medlemsavgift har att behandlas av fullmäktige inför beslutet. 

Motionsförslaget att sänka medlemsavgiften till 200 kr per medlem (en per bostadsrätt) i brf
yrkar styrelsen avslag på.

KOMMENTARER TILL STYRELSENS SVAR 2016

Det saknar relevans för motionen; 
• om motionen tidigare behandlats.
• att beslutet om medlemsavgiften "avgörs av fullmäktige under särskild punkt på
dagordningen".
• att styrelsens förslag "har att behandlas av fullmäktige inför beslutet".

Notera att även denna gång saknas motivering till varför HSB Malmös styrelse inte
tycker att medlemsavgiften ska sänkas.

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2017

Mina kommentarer i kursiv stil: 

Motionen har tidigare behandlats av HSB Malmös fullmäktige [vilket är såväl oväsentlig som



redundant information eftersom det framgår av motionen]. Styrelsen finner ingen grund att
ändra tidigare svar som anger att beslutet om medlemsavgiften avgörs av fullmäktige under
särskild punkt på dagordningen [vilket varken är relevant eller vad motionen handlar om].
Styrelsens förslag till medlemsavgift har att behandlas av fullmäktige inför beslutet [som om att
det skulle finnas någon som inte begriper detta]. 
Vid beredningen av förslag till medlemsavgift har styrelsen att beakta föreningens ekonomi i
helhet och det ekonomiska bidrag medlemsavgiften utgör [dvs personligt tyckande där HSB:s
vinst väger avsevärt tyngre för styrelsen än medlemmarnas intresse].
Medlemsavgiften rör [dvs baseras på] bostadsrätter i bostadsrättsföreningen [såtillvida inte
fullmäktige beslutar om något annat], dessa delas in i lägenheter och lokaler upplåtna med
bostadsrätt [dvs s k "bostadsrättslokaler"].
Förslag om differentiering av avgiften strider mot likhetsprincipen [Detta är personligt tyckande
som saknar motivering eller förklaring överhuvudtaget. En "differentiering av medlemsavgiften
är dessutom vad som beslutas av fullmäktige varje år.]
Motionsförslaget att sänka medlemsavgiften till 200 kr per medlem (en per bostadsrätt) i brf,
samt att medlemsavgiften sänks för enskild medlem (300 kr) och att medlemsavgift inte ska tas
ut för bostadsrättslokaler yrkart styrelsen avslag på.

KOMMENTARER TILL STYRELSENS SVAR 2017

Att HSB Malmö anser att kostnaderna för medlemmarna överstiger intäkterna är inte relevant.
Det finns inget som säger att "kostnaden" (utbildning, HSB-ledamot, HSB Riksförbund, etc) för
medlemmarna nödvändigtvis ska finansieras av medlemsavgiften. 

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. Medlemsavgiften i HSB Malmö för bostadsrättshavare sänks från 415 kr/år.
Förslagsvis till 200 kr per år och medlem (en per bostadsrätt) i brf.

2. För "Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt" sänks medlemsavgiften från
300 kr/år till 150 kr/år.

3. Medlemsavgift ska inte tas ut för lokaler. 

OBS! Det ska noteras att inget beslut togs 2016 eller 2017 om att medlemsavgift
debiteras för lokaler (bostadsrättslokaler). Hur kan HSB Malmö ändå ta ut en
avgift som inte godkänts av stämman? DENNA FRÅGA VILLE HSB MALMÖ INTE
BESVARA 2017.

Medlem # 89093 - 2018-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum 
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll -
ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

http://hotpot.se/php/vb


Svar på motioner – 2018 
 

HSB Malmö – föreningsstämman 2018-04-14   

Motion nr 20 av Tryggve Wallin 

Motionen har tidigare vid ett flertal tillfällen behandlats av HSB Malmös fullmäktige. 
Styrelsen finner ingen grund ändra tidigare svar som anger att beslutet om medlemsavgiften 
avgörs av fullmäktige under särskild punkt på dagordningen. Styrelsens förslag till 
medlemsavgift har att behandlas av fullmäktige inför beslutet. Vid beredningen av förslag till 
medlemsavgift har styrelsen att beakta föreningens ekonomi i sin helhet och det ekonomiska 
bidrag medlemsavgiften utgör.  

Medlemsavgiften rör bostadsrätter i bostadsrättsföreningen, dessa delas in i lägenheter och 
lokaler upplåtna med bostadsrätt. Förslag om differentiering av avgiften strider mot 
likhetsprincipen. Motionsförslaget att sänka medlemsavgiften till 200 kr per medlem (en per 
bostadsrätt) i brf, samt att medlemsavgiften sänks för enskild medlem (300 kr) och att 
medlemsavgift inte ska tas ut för bostadsrättslokaler yrkar styrelsen avslag på.  



Halv medlemsavgift vid inträde efter
1:e juli
Motion #8 2018

På årsstämman 2016 beslutades att bosparare som inträder som medlem i HSB
Malmö efter den 1 juli betalar halv avgift det år den inträder (ett yrkande som
HSB Malmös styrelse instämde i).

Motsvarande måste självfallet gälla alla, enligt likabehandlingsprincipen, och inte
bara bosparare.

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2017

Till skillnad från motionären anser styelsen inte detta stå i strid med
likhetsprincipen och yrkar avslag på motionen.

KOMMENTARER TILL STYRELSENS SVAR 2017

Varför HSB Malmös styrelse anser att denna grundläggande skillnad mellan
avgiften för bosparare och bostadsrättshavare får vi inte veta. Men för oss andra
torde detta vara uppenbart i strid med likabehandlingsprincipen. 

Jag kan inte se att HSB Malmö framfört några sakliga skäl för differentierade
avgifter på detta sätt. Hur vill HSB Malmö motivera denna olikabehandling?

Någon motivering till varför HSB Malmö anser att det ska göras skillnad mellan
bosparare och bostadsrättshavare i hur avgiften tas ut i detta avseende vill
och/eller kan HSB Malmö inte ge. 

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. Den medlem som inträder efter den 1:e juli i HSB Malmö ska bara
betala halv avgift.
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Motion nr 21 av Tryggve Wallin 

Motionen har tidigare behandlats av HSB Malmös fullmäktige. Motionären yrkar i sin motion 
att den medlem som inträder i HSB Malmö efter den 1:e juli, då det rör bostadsrättsföre-
ningar, ska bara betala halv avgift. Något som gäller för den grupp som ännu inte flyttat till 
bostadsrätt. Till skillnad från motionären anser styrelsen inte detta stå i strid med 
likhetsprincipen och yrkar avslag på motionen.  



Medlem i HSB Brf ska vid utträde
kompenseras för den medlemsavgift

HSB Malmö debiterar för medlem
som utträtt

Motion #9 2018

Alla som bor i en HSB Brf måste enligt stadgarna vara medlem i HSB vid köp av
bostadsrätt. Det handlar alltså om inget annat än ett tvångsmedlemskap.

Så fort köp av bostadsrätt gått igenom kan medlem välja att gå ur HSB. Denna
medlem måste dock fortfarande efter utträde ur HSB betala medlemsavgift (via
brf), vilket naturligtvis är orimligt och kanske t o m olagligt.

Idag fungerar det så att medlemsavgiften (f n 415 kr/år och bostadsrätt + brf)
betalas via brf:en och därmed saknar medlemmen möjlighet att gynnas
ekonomiskt av att säga upp medlemskapet i HSB.

En annan konsekvens av att medlemsavgiften tas ut via brf:en är att HSB inte är
motiverad att verka i medlemmarnas intresse. HSB saknar morot för att
verka annat än för dem som företräder medlemmarna (styrelserna).

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2017

Motionären yrkar i sin motion på att en medlem som utträder ur HSB Malmö ska
kompenseras för den medlemsavgift HSB Malmö debiteras. Vidare om stämman
inte bifaller ovanstående yrkande så yrkar motionären på att det ska vara möjligt
för den medlem som så begär att debiteras medlemsavgiften direkt istället för via
brf:en, med som konsekvens att den medlem som därefter utträder inte behöver
betala medlemsavgift.
Enligt nuvarande stadgar för bostadsrättsförening debiteras medlemsavgiften per
bostadsrätt i föreningen. Det leder fram till att oaktat hur många ägarbyte en
bostadsrätt kan ha under ett år utgår bara en avgift i bostadsrättsföreningen
[vilket saknar relevans och HSB Malmö drar ändå in pengar på varje ägarbyte (via
upplåtelseavgift och överlåtelseavgift)].
Nuvarande normalstadgar för bostadsrättsförening innebär också att
debiteringen ska ske till bostadsrättsföreningen och inte till medlem.
Frågan om det medlemskapet är också med i den nationella medlemsutredningen
[Vilken? Hur? Var? När? Som nu kommit fram till vad om detta?]
Med detta sagt yrkar styrelsen avslag på motionen i första och andra yrkandet. 

KOMMENTARER TILL STYRELSENS SVAR 2017

Var står det i HSB:s normalstadgar (som för övrigt bara är en
rekommendation) att HSB:s medlemsavgift ska debiteras
bostadsrättsföreningen och inte medlem? 

HSB Malmös medlemsavgift är inget som regleras i bostadsrättsföreningens
stadgar. 

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. Den medlem i HSB som utträder ur HSB men fortfarande bor i en
HSB brf ska kompenseras av HSB med motsvarande summa som
betalas i medlemsavgift till HSB för medlemmen via brf:en.



Om stämman inte bifaller ovanstående yrkande så yrkar jag att;

1. Det ska i demokratins namn vara möjligt för den medlem som så begär att
debiteras medlemsavgiften direkt istället för via brf:en, med som konsekvens
att den medlem som därefter utträder inte behöver betala medlemsavgift.
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Motion nr 22 av Tryggve Wallin 
 
Motionen har tidigare behandlats av HSB Malmös fullmäktige. Motionären yrkar i sin motion 
på att en medlem som utträder ur HSB Malmö ska kompenseras för den medlemsavgift HSB 
Malmö debiterat.	Vidare om stämman inte bifaller ovanstående yrkande så yrkar motionären 
på att det ska vara möjligt för den medlem som så begär att debiteras medlemsavgiften direkt 
istället för via brf:en, med som konsekvens att den medlem som därefter utträder inte behöver 
betala medlemsavgift.  
 
Enligt nuvarande stadgar för bostadsrättsförening debiteras medlemsavgiften per bostadsrätt i 
föreningen. Det leder fram till att oaktat hur många ägarbyte en bostadsrätt kan ha under ett år 
utgår bara en avgift i bostadsrättsföreningen. Nuvarande normalstadgar för 
bostadsrättsförening innebär också att debiteringen ska ske till bostadsrättsföreningen och inte 
till medlem.  
 
Frågan om det medlemskapet är också med i den nationella medlemsutredningen. Med detta 
sagt yrkar styrelsen avslag på motionen i första och andra yrkandet.  



UTBILDNING I ATT SITTA SOM
STÄMMOORDFÖRANDE

Motion #10 2018

Bristen på personer som kan och vill sitta som stämmoordförande i HSB Malmös
brf:ar tycks vara stor. Det är viktigt för bostadsrättsföreningar att tider för hålla
stämma inte begränsas av när det finns en stämmoordförande tillgänglig.

Yrkandet 2017 var;

1. HSB Malmö håller en utbildning (kostnadsfri) för de medlemmar i HSB
Malmö som vill lära sig vad som behövs för att kunna sitta som
stämmoordförande.

Som det fungerar idag anlitar många brf:ar HSB-anställda som stämmoordförande
på sina stämmor. Dessa personer är emellertid av naturliga skäl partiska.

Det är inte alltid detta är tydligt för medlemmarna, men det är onödigt att det ens
ska behöva finnas en misstanke om partiskhet.

Vi vet alla att det är stämman som bestämmer vem som ska utses som
stämmoordförande, men de flesta är säkert också medvetna om bristerna i detta
system. T ex att om enskilda medlemmar tar med sig en kandidat till uppdraget
som stämmoordförande så får dessa medlemmar själva stå för kostnaderna om
deras kandidat inte blir vald. Detta är naturligtvis inte positivt för demokratin.

Det skulle gynna föreningarna med fler alternativ till stämmoordförande.

HSB Malmö har resurserna för att söka alternativa personer som kan sitta som
stämmoordförande och därför är det lämpligt att HSB Malmö arbetar med att ta
fram en förteckning över personer som behärskar och vill åta sig uppdraget som
stämmoordförande. 

Yrkandet 2017 var;

1. HSB Malmö ska aktivt söka personer som är villiga att sitta som
stämmoordförande på brf-stämmor, där dessa personer är fristående från
HSB Malmö. 
En förteckning över dessa personer tas fram som brf:arna får tillgång till.

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2017

Motionären yrkar i sin motion på att HSB Malmö ska arrangera en kostnadsfri kurs
för de medlemmar som önskar lära sig att sitta stämmoordförande. 
Bostadsrättsförening är en demokratisk organisation där inga andra än
medlemmar kan bestämma i föreningen. Medlemmarna väljer styrelse som ska
förvalta föreningen under året. Styrelsen har stor bestämmanderätt och kan
avgöra de flesta frågor rörande den löpnade verksamheten utan att fråga
medlemmarna. Det är viktigt att beslut under stämman fattas på ett korrekt sätt
för att bli giltiga och för att inte kunna klandras av någon medlem i efterhand
[Men vad har allt detta med motionen att göra?].
HSB Malmö tillhanda håller idag stämmoordföranden till de föreningar som begär
detta. Det innebär också att HSB Malmö redan idag utbildar de som vill axla denna
roll.
Medlem som önskar utbilda sig att kunna sitta ordförande på en stämma kan
redan idag anmäla intresse till HSB Malmö varför styrelsen inte ser att särskilt



beslut behöver fattas utan yrkar avslag på motionen. 

och; 

Motionären yrkar i sin motion på att en förteckning över personer som kan anlitas
av bostadsrättsföreningarna till stämmoordförande. Det finns redan idag ett
upparbetat system då en bostadsrättsförening vill anlita en stämmoordförande
varför styrelsen yrkar avslag på motionen 

KOMMENTARER TILL STYRELSENS SVAR 2017

På HSB Malmös årsstämma 2017 framkom lite ytterligare information i samband
med att Bengt Skånhamre bl a nämnde att HSB Malmö håller just de utbildningar
som yrkas i motionen och att det fanns en lista med personer som kan tänka sig
att sitta stämmoordförande i brf:ar.

HSB Malmö vill dock inte redovisa denna lista, av en eller annan anledning.
Det känns lite som att skälet till detta hemlighetsmakeri är att HSB Malmö vill ha
kontrollen över vem som ska kunna sitta som stämmoordförande istället för att
medlemmarna ges denna valfrihet. Och/eller att HSB Malmö vill säkra att dessa
uppdrag som stämmoordförande primärt går till HSB Malmös anställda?

Emellertid, efter att jag på årsstämman bad den som vill sitta som
stämmoordförande att höra av sig till mig så var det ingen som hörde av sig vilket
gör det osäkert om det verkligen finns en någon bank av presumtiva
stämmoordförande så som HSB Malmö hävdat. Nu är det förvisso bara en liten
andel av fullmäktigeledamöterna som är närvarande på HSB Malmös årsstämmor,
men man kan kanske tycka att någon skulle hört av sig.

Yrkandet denna gång (2018) justeras därför till:

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. HSB Malmö ska förse medlemmarna med en lista över de personer
som genomgått en utbildning i hur man sitter som
stämmoordförande och som är villiga att ställa upp som
stämmoordförande.

2. En kostnadsfri kurs i att sitta som stämmoordförande ska ingå i HSB
Malmös ordinarie kursutbud.
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Motion nr 23 av Tryggve Wallin 
 
Motionen har tidigare behandlats av HSB Malmös fullmäktige. Motionären yrkar i sin motion 
på att HSB Malmö ska arrangera en kostnadsfri kurs för de medlemmar som önskar lära sig 
att sitta stämmoordförande. Bostadsrättsförening är en demokratisk organisation där inga 
andra än medlemmar kan bestämma i föreningen. Medlemmarna väljer styrelse som ska 
förvalta föreningen under året. Styrelsen har stor bestämmanderätt och kan avgöra de flesta 
frågor rörande den löpnade verksamheten utan att fråga medlemmarna. Det är viktigt att 
beslut under stämman fattas på ett korrekt sätt för att bli giltiga och för att inte kunna klandras 
av någon medlem i efterhand. HSB Malmö tillhanda håller idag stämmoordföranden till de 
föreningar som begär detta. Det innebär också att HSB Malmö redan idag utbildar de som vill 
axla denna roll. Medlem som önskar utbilda sig att kunna sitta ordförande på en stämma kan 
redan idag anmäla intresse till HSB Malmö varför styrelsen inte ser att särskilt beslut behöver 
fattas utan yrkar avslag på motionen.  



Inget arvode till
arbetstagarrepresentanter

Motion #11 2018

HSB Malmös VD tilldelar ett särskilt styrelsearvode till de redan innan högavlönade
arbetstagarrepresentanterna (ex. 152.700 kr år 2009). Varför?

Efter min motion om detta 2008 så tycks det som om arvodet till
arbetstagarrepresentanterna halverades från 300.000 kr, men det är fortfarande
en summa som inte kan anses rimlig. 

Arbetstagarrepresentanterna arbetar inte i medlemmarnas intresse. Tvärtom, de
bevakar naturligtvis sina egna intressen som anställda!
Varför ska medlemmarna betala dessa?
Den lön de uppbär torde vara mer än tillräckligt för att sitta med på styrelsemöten
och ingen tvingar dem till detta! Det är helt frivilligt för deras del.

Arbetstagarrepresentanter får normalt sett i andra föreningar inget
arvode, i vissa fall en mindre mötesersättning (en symbolisk summa).
Varför fungerar det annorlunda i HSB Malmö?

Ovanpå detta placeras arbetstagarrepresentanterna även i andra HSB-bolag, utan
medlemmarnas vetskap! 

Vill arbetstagarrepresentanterna sitta i en styrelse i en medlemsorganisation och
bestämma över medlemmarna i denna medlemsorganisation så är det min mening
att de får göra detta utan arvode.
Det finns inget krav någonstans på att ej medlemsvalda
arbetstagarrepresentanter ska arvoderas. 

HSB Malmö kommer naturligtvis upprepa sin devis att fullmäktige inte ska lägga
sig i styrelsens arbete, men när så finns anledning - som i detta fall - är det
viktigt att fullmäktige ger styrelsen ett ägardirektiv.

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

De fackliga organisationerna utser själva sina ledamöter till HSB Malmös styrelse,
och det är verkställande direktörens ansvar att besluta om arvoden till dessa.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att
föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

KOMMENTARER TILL STYRELSENS SVAR 2011

HSB Malmös styrelse tycks vara okunnig om beslutsordningen i HSB Malmö och att
VD:n lyder under HSB Malmös styrelse. Styrelsens svar är helt irrelevant. Att
de fackliga organisationerna utser styrelseledamöter ovanför huvudet på
medlemmarna och att VD sedan beslutar att arvodera dessa styrelseledamöter har
inte med motionens yrkande att göra. Det är illa nog att medlemmarna i HSB
Malmö styrs av de fackliga organisationerna, men att dessutom ge dem höga
arvoden för detta är oförsvarbart!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2016

Alla ledamöter av en företagsstyrelse har samma skyldigheter, rättigheter och
ansvar.



Denna så kallade likställighetsprincip innebär till exempel att såväl stämmovalda
ledamöter som arbetstagarledamöter omfattas av aktiebolagens regler om
personligt ansvar vid försumlighet att i vissa lägen begära företaget i likvidation.

Styrelserepresentationslagen innehåller inga regler om styrelsearbetets former och
innehåll.

Däremot regleras arbetsformerna översiktligt genom bestämmelser i
aktiebolagslagen och i lagen om ekonomiska föreningar.

Bestämmelserna innebär att styrelsen får fatta beslut i ett ärende först när
samtliga styrelseledamöter så långt möjligt fått tillfälle att delta i ärendets
behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.

Lagen om styrelserepresentation för privatanställda omfattar såväl aktiebolag och
ekonomiska föreningar som banker och försäkringsbolag. De fackliga
organisationerna utser själva sina ledamöter till HSB Malmös styrelse, och det är
verkställande direktörens ansvar att besluta om arvoden till dessa.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

KOMMENTARER TILL STYRELSENS SVAR 2016

Det saknar helt relevans för motionen;
• att "Alla ledamöter av en företagsstyrelse har samma skyldigheter, rättigheter
och ansvar".
• att "såväl stämmovalda ledamöter som arbetstagarledamöter omfattas av
aktiebolagens regler om personligt ansvar vid försumlighet att i vissa lägen begära
företaget i likvidation".
• att "Styrelserepresentationslagen innehåller inga regler om styrelsearbetets
former och innehåll". 
• att arbetsformerna regleras "översiktligt genom bestämmelser i aktiebolagslagen
och i lagen om ekonomiska föreningar".
• att "styrelsen får fatta beslut i ett ärende först när samtliga styrelseledamöter så
långt möjligt fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit
tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet".
• att "Lagen om styrelserepresentation för privatanställda omfattar såväl
aktiebolag och ekonomiska föreningar som banker och försäkringsbolag".
• att "De fackliga organisationerna utser själva sina ledamöter till HSB Malmös
styrelse".

Kort och gott så finns det inte ett ord i styrelsens svar som motiverar varför
HSB Malmö, via VD, ska tilldela arbetstagarrepresentanterna ett arvode. 

Det är ingen som tvingar arbetstagarrepresentanterna att sitta i styrelsen.

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2017

Motionen har tidigare behandlats av HSB Malmös fullmäktige. Ingenting i
omvärlden har förändrats som ger styrelsen anledning till att ändra sitt svar.
Alla ledamöter av en företagsstyrelse har samma skyldigheter, rättigheter
och ansvar. Denna så kallade likställighetsprincip innebär till exempel att såväl
stämmovalda ledamöter som arbetstagarledamöter omfattas av aktiebolagens
regler om personligt ansvar vid försumlighet att i vissa lägen begära företaget i
likvidation.
Styrelserepresentationslagen innehåller inga regler om styrelsearbetets former och
innehåll. Däremot regleras arbetsformerna översiktligt genom bestämmelser i
aktiebolagslagen och i lagen om ekonomiska föreningar. Bestämmelserna innebär
att styrelsen får fatta beslut i ett ärende först när samtliga styrelseledamöter så
långt möjligt fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit
tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.



Lagen om styrelserepresentation för privatanställda omfattar såväl aktiebolag och
ekonomiska föreningar som banker och försäkringsbolag. De fackliga
organisationerna utser själva sina ledamöter till HSB Malmös styrelse, och det är
verkställande direktörens ansvar att besluta om arvoden till dessa.
Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

KOMMENTARER TILL STYRELSENS SVAR 2017

PÅ VILKET SÄTT ÄR STYRELENS SVAR RELEVANT?
På vilket sätt detta skulle vara relevant för yrkandena i denna motion är oklart.
Styrelsens svar tycks vara helt fristående från motionens yrkande!

VILKEN NACKDEL ANSER STYRELSEN DET SKULLE FINNAS?
Det finns inte ens något i HSB Malmös styrelses svar som förklarar om och i så fall
vilken nackdel det skulle vara med att arbetstagarrepresentanter (ej
medlemsvalda personer som tar sig rätten att bestämma över
bostadsrättshavarna) ej arvoderas. 

Om HSB Malmös styrelse anser sig underbemannade utan de fackliga
representanterna så är det väl rimligt att HSB Malmös styrelse klargör detta och
sedan är det upp till stämman om styrelsen ska utökas (i det fall
arbetstagrrepresentanterna inte vill sitta i HSB Malmös styrelse utan arvode). 

INGA MOTARGUMENT?
Inget av det som HSB Malmös styrelse skriver förhindrar att HSB Malmös högsta
beslutande organ tar ett beslut i enlighet med denna motions yrkande. 

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. Inget arvode ska utgå till arbetstagarrepresentanterna för deras
deltagande i styrelsen.

I det fall stämman skulle avslå ovanstående yrkande så yrkar jag att
stämman beslutar att;

1. Istället för det arvode arbetstagarrepresentanter erhållit utgår
istället en mötesersättning till arbetstagarrepresentanterna som
motsvarar HSB-ledamotens ersättning.

Mötesersättningen till arbetstagarrepresentanterna ska självfallet framgå av
årsredovisningen.
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Svar på motioner – 2018 
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Motion nr 24 av Tryggve Wallin 
 
Motionen har tidigare behandlats av HSB Malmös fullmäktige. Ingenting i omvärlden har 
förändrats som ger styrelsen anledning till att ändra sitt svar. Alla ledamöter av en 
företagsstyrelse har samma skyldigheter, rättigheter och ansvar. Denna så kallade 
likställighetsprincip innebär till exempel att såväl stämmovalda ledamöter som 
arbetstagarledamöter omfattas av aktiebolagens regler om personligt ansvar vid försumlighet 
att i vissa lägen begära företaget i likvidation. Styrelserepresentationslagen innehåller inga 
regler om styrelsearbetets former och innehåll. Däremot regleras arbetsformerna översiktligt 
genom bestämmelser i aktiebolagslagen och i lagen om ekonomiska föreningar. 
Bestämmelserna innebär att styrelsen får fatta beslut i ett ärende först när samtliga 
styrelseledamöter så långt möjligt fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit 
tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.  
Lagen om styrelserepresentation för privatanställda omfattar såväl aktiebolag och ekonomiska 
föreningar som banker och försäkringsbolag. De fackliga organisationerna utser själva sina 
ledamöter till HSB Malmös styrelse, och det är verkställande direktörens ansvar att besluta 
om arvoden till dessa. Styrelsen föreslår att motionen avslås i båda att-satserna.  
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HSB SKA INTE HA VETORÄTT MOT
FÖRBÄTTRINGAR AV DEN

AUTONOMA BRF:ENS STADGAR
Motion #12 2018

Utdrag HSB:s normalstadgar;
§ 47 Särskilda regler för giltigt beslut

För giltigheten av följande beslut krävs godkännande av styrelsen för
HSB; 
2. beslut om ändring av bostadsrättsföreningens stadgar. 

För giltigheten av följande beslut krävs godkännande av styrelsen för
HSB och HSB Riksförbund;
4. beslut om ändring av bostadsrättsföreningens stadgar som inte
överensstämmer med av HSB Riksförbund rekommenderade
normalstadgar för bostadsrättsföreningar.

Dessa förmyndaraktiga stadgeformuleringar ligger varken i bostadsrättshavarnas
eller bostadsrättsföreningarnas intresse.

Till råga på allt har HSB Malmö varit noga med att understryka att HSB inte
kommer att godkänna bostadsrättsföreningarnas försök att ändra, förtydliga eller
lägga till något i sina stadgar. HSB kommer inte ens att acceptera ens
korrigeringar i stavning, har Stellan Håkansson på HSB Malmö sagt.

Detta är kanske hur man kan förvänta sig att det fungerar i Nordkorea, men inte i
en modern demokrati.

Nu har emellertid HSB Riksförbund, efter fråga från mig på HSB Malmös
årsstämma, klargjort att det inte är så det fungerar och vi kan bara hoppas att
HSB Malmö följer vad HSB Riksförbund säger.

Det finns väldigt många brister i HSB:s normalstadgar. De luckor som lämnas
öppna av HSB måste varje brf ha möjlighet att stänga igen.

Dessutom kan det bli onödiga fördröjningar inom brf:arna i anpassningarna av
stadgarna efter t ex lagjusteringar när alla måste invänta att HSB Riksförbund gör
sina justeringar av de s k normalstadgarna.

Även om varje brf kan skapa ett regelverk vid sidan om stadgarna, där detta
blir giltigt om detta regelverk godkänts av medlemmarna om det inte står i strid
med lagen, så är det naturligtvis bäst för en brf att ha regelverket i stadgeform i
ett och samma dokument.

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2017

Motionären yrkar i sin motion på att HSB inte ska ha vetorätt mot förbättringar av
den autonoma brf:ens stadgar genom att HSB Malmö ska ta bort rätten att
godkänna ändringar i bostadsrättsföreningens stadgar och detsamma ska gälla
HSB Riksförbund.
Normalstadgarna för HSB bostadsrättsföreningar vilar på ett gemensamt arbete
mellan bostadsrättsorganisationerna, med de individuella ändringar som kan
förekomma. Syftet är att förenkla samtidigt som regelverket ser i huvudsak lika ut
i federationen.
Detta gagnar synen på oss och hur vi uppfattas.
Styrelsen ser inte till skillnad från motionären att detta synsätt ska ändras och
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yrkar avslag på motionen. 

KOMMENTARER TILL STYRELSENS SVAR 2017

Det är tveksamt vilket samarbete om stadgar det finns mellan HSB och andra
bostadsrättsorganisationer eftersom detta inte är något som redovisas för
medlemmarna, men klart är att det i många fall råder helt olika förutsättningar
mellan HSB och övriga bostadsrättsorganisationer beroende på hur HSB-
organisationen är uppbyggd. Därmed blir ett eventuellt samarbete om stadgar i
denna specifika fråga helt ointressant. Med andra ord så är ett eventuellt
stadgesamrbete irrelevant för denna specifika fråga.

Att sedan brf:ar med helt olika förutsättningar ska utgå från ett likalydande
regelverk är en åsikt som kanske hör mer hemma i vissa länder under
kommunismens storhetstid. 

Varför HSB Malmös styrelse inte ser att detta synsätt ska ändras vill HSB Malmös
styrelse inte berätta, men denna instälning känns en aning oroväckande. 

Jag yrkar att stämman beslutar att;

1. HSB Malmö ska omedelbart börja verka för att krav på godkännande
från HSB för bostadsrättsföreningar att förbättra sina stadgar tas
bort.

2. HSB ska endast ha en rådgivande funktion om
bostadsrättsföreningens stadgar.

3. HSB Malmö ska ställa krav på HSB Riksförbund att ta bort sitt krav
på godkännande av HSB från normalstadgarna.

4. Denna motion (med ev justeringar som enats om på HSB Malmös
årsstämma 2018) läggs snarast till HSB Riksförbund.
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Motion nr 25 av Tryggve Wallin 
 
Motionen har tidigare behandlats av HSB Malmös fullmäktige. Ingenting i omvärlden har 
förändrats som ger styrelsen anledning till att ändra sitt svar. Motionären yrkar i sin motion på 
att HSB inte ska ha vetorätt mot förbättringar av den autonoma brf:ens stadgar genom att 
HSB Malmö ska ta bort rätten att godkänna ändringar i bostadsrättsföreningens stadgar och 
detsamma ska gälla HSB Riksförbund. Normalstadgarna för HSB bostadsrättsföreningar vilar 
på ett gemensamt arbete mellan bostadsrättsorganisationerna, med de individuella ändringar 
som kan förekomma. Syftet är att förenkla samtidigt som regelverket ser i huvudsak lika ut i 
federationen. Detta gagnar synen på oss och hur vi uppfattas. Styrelsen ser inte till skillnad 
från motionären att detta synsätt ska ändras och yrkar avslag på motionen i sin helhet.  
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