1 ( 12)

Stockholms Kooperativa
BOSTADS FÖRENING

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Stockholms Kooperativa
Bostadsförening, kooperativ hyresrättsförening tisdagen 29 maj 2018
Plats: Pelarsalen, Norra Latin Barnhusgatan 7b, Stockholm
Tid: kl. 18.00-21.30

§1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Charlotte Axelsson hälsade de närvarande välkomna till SKBs
ordinarie föreningsstämma. Därefter förklarades 2018 års ordinarie föreningsstämma för
öppnad.

§2

Val av ordförande för stämman

På förslag av Peter Krantz, ordförande för valberedningen, valdes Inga Näslund till
stämmoordförande.

§3

Anmälan av protokollförare

Styrelsen hade vid sitt sammanträde den 8 maj 2018 utsett Malin Senneby till
protokollförare vid föreningsstämman.

§4

Godkännande av röstlängd

Avprickning hade skett vid entren till möteslokalen, och 98 röstberättigade var närvarande
vid tidpunkten för denna punkts behandling. Listan bifogas protokollet (bilaga 1).
Röstlängden godkändes av stämman.

§5

Godkännande av dagordning

Mötesordföranden Inga Näslund konstaterade att dagordningen var utskickad.
Flera fullmäktige hade anmält sig till talarlistan angående punkt 26 på dagordningen, Frågor
om styrelsens förvaltning av SKB .
Ragnar von Malmborg, fullmäktig köande, yrkade att ärendena 1, 2 och 11 skulle hanteras
som motioner under punkt 25. Anders Syren, fullmäktig Grundläggaren, yrkade att samtliga
12 ärenden skulle behandlas var för sig under punkten 25. Lars Lingvall fullmäktig
Segelbåten yrkade att de 12 ärendena i häftet Frågor om styrelsens förvaltning av SKB 2018
skulle behandlas var för sig genom diskussion och beslut i sak under punkten motioner.
Birgitta Carlehag, fullmäktig Täppan, yrkade att samtliga 12 ärenden skulle sakbehandlas av
föreningsstämman under punkt 25. Christer Liljegren, fullmäktig Rågen Axet, yrkade att
ärende 3 skulle behandlas som en motion och slutligen yrkade Håkan Kihlström, fullmäktig
Kartagos Backe, att alla 17 ärenden skulle sakbehandlas av stämman under punkt 25.
Mötets ordförande konstaterade att flera yrkanden var snarlika och föreslog därför en
kontrapropositionsvotering. Lars Lingvall, Anders Syren, Birgitta Carlehag samt Håkan
Kihlström enades om att deras yrkanden skulle likställas, dvs att de 12 ärendena under
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punkt 26 skulle sakbehandlas under punkt 25. Mötesordföranden konstaterade därefter att
det fanns tre motförslag till huvudförslaget från styrelsen. Dessa var det gemensamma
förslaget från Anders Syren, Lars Lingvall, Birgitta Carlehag och Håkan Kihlström, förslaget
från Ragnar von Malm borg att ärendena 1, 2 och 11 under punkt 26 skulle hanteras under
punkten 25 och ytterligare ett förslag från Christer Liljegren att ärende 3 under punkt 26
skulle hanteras under punkten 25. Efter en kontrapropositionsvotering beslutade stämman
att förslaget från Anders Syren, Lars Lingvall, Birgitta Carlehag och Håkan Kihlström skulle
utgöra motförslag till styrelsens förslag.
Styrelsens förslag, "att ärendena 1-13 i Frågor om styrelsens förvaltning av SKB är
förvaltningsfrågor och överlämna dessa till SKBs styrelse och VD för handläggning enligt
styrelsens redovisade svar på respektive ärende", ställdes mot förslaget från Anders Syren,
Lars Lingvall, Birgitta Carlehag och Håkan Kihlström, att de 12 ärendena under punkt 26
skulle sakbehandlas under punkt 25. Mötesordföranden konstaterade att det var jämnt
mellan de två förslagen och votering begärdes.
Eftersom justerare och rösträknare enligt punkt 9 på dagordningen ännu inte utsetts,
informerade mötesordföranden om att denna punkt måste tas före en votering kunde ske.
Valberedningen presenterade förslaget att välja Göran Johansson, fullmäktig Mjärden, och
Maino Öhrn, fullmäktig köande, att justera protokoll tillika vara rösträknare.
Stämman beslutade i enlighet med förslaget
att

välja Göran Johansson och Maino Öhrn att justera protokollet tillika vara rösträknare.

Därefter återupptogs omröstningen avseende SKB § 26 på dagordningen. Efter en
försöksvotering med handuppräckning konstaterade mötesordföranden att resultatet var
jämt och föreslog rösträkning.
Efter votering med rösträkning fastställdes att 46 fullmäktige röstat för styrelsens förslag
och att 4 7 fullmäktige röstat för förslaget från Anders Syren, Lars Lingvall, Birgitta Carlehag
och Håkan Kihlström. Mötesordföranden konstaterade att de 12 ärendena under punkt 26
därför skulle sakbehandlas under punkt 25.
Stämman beslutade därefter
att

§6

godkänna den ändrade dagordningen.

Godkännande av arbetsordning

Mötesordföranden Inga Näslund informerade om utsänd arbetsordning.
Irene Montera, fullmäktig Timmermannen, hade begärt ordet och vädjade om god ton under
stämman.
Därefter yttrade sig Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten, över arbetsordningens sjätte
punkt; "eventuellt tilläggsyrkande kan läggas avseende styrelsens yttrande".
Lars Lingvall yrkade att texten "eventuellt tilläggsyrkande kan läggas avseende styrelsens
yttrande" skulle ersättas med "förslag i eventuellt tilläggs- eller ändringsyrkande ska ligga
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inom ramen för det ärende som tas upp i motionen". Anders Syren, fullmäktig
Grundläggaren, yttrade sig därefter och yrkade bifall till Lars Lingvalls förslag.
Mötesordförande Inga Näslund föreslog en ändring av formuleringen i sjätte punktens sista
del, så att texten "eventuellt tilläggsyrkande kan läggas avseende styrelsens yttrande" skulle
ersättas med "förslag i eventuellt tilläggs- eller ändringsyrkande avseende styrelsens
yttrande ska ligga inom ramen för det ärende som tas upp i motionen". Härefter yttrade sig
Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten på nytt.
Lina Christensson, fullmäktig Drevinge, begärde tidsbegränsning varefter
mötesordföranden föreslog en tidsbegränsning om 2 minuter.
Stämman beslutade
att

införa en tidsbegränsning på 2 minuter.

Mötesordförandens förslag ställdes därefter mot Lars Lingvalls förslag. Stämman beslutade
att

godkänna ändrade arbetsordningen i enlighet med mötesordförandens förslag.
Formuleringen i sjätte punktens sista del ändras till " förslag i eventuellt tilläggs- ell er
ändringsyrkande avseende styrelsens yttrande ska ligga inom ramen för det ärende
som tas upp i motionen".

§7

Godkännande av närvaro- , yttrande- och förslagsrätt för ledamöter
och supp leanter i SKBs valberedning som inte är fullmäktige

Mötesordföranden Inga Näslund presenterade rubricerat förslag.
Stämman beslutade
att

§8

godkänna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt för ledamöter och suppleanter i SKBs
valberedning som inte är fullmäktige.

Godkännande av närvaro-och yttranderätt för av styrelsen inbjudna
sakkunniga

Mötesordföranden Inga Näslund konstaterade att det ej var aktuellt med någon av styrelsen
inbjudna sakkunniga.

§9

Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet tillika
rösträknare

Mötesordföranden Inga Näslund konstaterade att beslut avseende justerare och rösträknare
hade tagits under punkten 5 på dagordningen.
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag
att

välja Göran Johansson, fullmäktig Mjärden, och Maino Öhrn, fullmäktig köande att
justera protokollet tillika vara rösträknare.
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§10

Kallelse till stämman

Föreningsstämman konstaterade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§11

Stämmans beslutsmässighet

Av SKBs stadgar,§ 25, framgår att minst 40 % av samtliga röstberättigade skall vara
närvarande för att stämman skall anses beslutsmässig. Det konstaterades att detta krav var
uppfyllt.
Stämman beslutade
att

föreningsstämman var beslutsmässig

§ 12
Styrelsens berättelse
VD Eva Nordström föredrog styrelsens berättelse avseende verksamhetsåret 2017.

Ragnar von Malm borg, köande fullmäktig informerade om en grupp inom köande
fullmäktige som arbetar för lägre hyror i nyproduktion och uttalade sig därefter om hyror
vid lägenhets byte. VD Eva Nordström yttrade sig över kalkylen för räntenivåer vid
nyproduktion och om hyresutskottets roll vid hyressättning både i befintligt bestånd och i
nyproduktion. Avseende uppsägningstid av lägenhet i SKB informerade Eva Nordström om
att SKB numera följer den vedertagna uppsägningstiden om 3 månader, så att inte köande
medlemmar ska missgynnas.
Stämman beslutade
att

§13

godkänna styrelsens berättelse och lägga den till handlingarna.

Revisorernas berättelse

Auktoriserade revisorn Magnus Fredmer, Ernst & Young AB, redogjorde för revisionen för
verksamhetsåret 2017, som avges tillsammans med Håkan Nord, förtroendevald revisor.
Magnus Fredmer anförde att revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och
balansräkningen för föreningen. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
Revisorernas berättelse lades med stämmans godkännande till handlingarna.

§14

Fastställande av resultaträkning

Resultaträkningen för år 2017 fastställdes och godkändes av föreningsstämman.

§15

Fastställande av balansräkning

Balansräkningen per 31 december 2017 fastställdes och godkändes av föreningsstämman.
§ 16
Disposition av årets resultat
Styrelsens förslag till disposition av resultatet år 2017 redovisades.

a-
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Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan
att

ingen vinstutdelning äger rum, samt

att

109 895 411 kronor avsättes till dispositionsfonden.

§ 17

Ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsstämman beslutade med acklamation i enlighet med revisorernas tillstyrkan
att

§18

bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2017.

Arvode ti ll styrelsen, revisorerna, hyresutskottet, valberedningen
och fullmäktige

Peter Krantz, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag som
innebär en höjning av arvodet.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag
att

nedanstående arvoden ska utgå för kalenderåret 2018.

Arsarvoden
Funktion

Andel
av PBB *

Sammanträdesarvoden

Andel

Andel

2018

2017

av PBB *

av PBB

2018

2017

Styrelsen

Ordförande

2,60

118 300

2,00

89 600

-

900

618

Mee ordförande

1,40

63 700

1,08

48 384

-

900

618

Övriga ledamöter

0,47

21 385

0,36

16 128

-

900

618

Suppleanter

0,38

17 290

0,29

12 992

-

900

618

Revisorerna
Föreningsrevisor,
ordinarie

0,36

16 380

0,36

16 128

0,0138

628

618

0,18

8190

0,18

8 064

0,0138

628

618

Hyres utskottet
Ordförande

0,12

5 460

0,12

5 376

0,0138

628

618

Sekreterare

0,12

5 460

0,12

5 376

0,0138

628

618

0

0

0

0,0138

628

618

Föreningsrevisor,
suppleant

Övriga ledamöter
och suppleanter

0

6 (12)

!Valberedningen
Ordförande

0,12

5 460

0, 12

5 376

0,0138

628

618

Sekreterare

0,12

5 460

0, 12

5 376

0,0138

628

618

0

0

0

0

0,0138

628

618

0

0

0

0,0138

628

618

Övriga ledamöter
och suppleanter

Fullmäktige
Ledamöter och
suppleanter

§19

0

Val av ordförande i styrelsen

Valberedningens ordförande Peter Krantz redovisade valberedningens förslag där Charlotte
Axelsson föreslås till ordförande i SKBs styrelse.
Föreningsstämman beslutade i enligt med valberedningens förslag
att

§20

utse Charlotte Axelsson till ordförande i styrelsen för tiden intill dess 2019 års
ordinarie föreningsstämma har hållits.

Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningens ordförande Peter Krantz redovisade valberedningens förslag.
Föreningsstämman beslutade i enligt med valberedningens förslag
att

välja Agneta Persson (omval), Mikael lgelström (nyval) och Patrik Westerberg (nyval)
som ledamöter i styrelsen intill dess 2020 års föreningsstämma hållits.

att

välja Mona Finnström (omval) och Martin Holst (nyval) som suppleanter i styrelsen
för tiden intill dess 2020 års ordinarie föreningsstämma har hållits.

§21

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Peter Krantz redovisade valberedningens förslag.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag
att

till auktoriserad revisor för tiden intill dess 2019 års ordinarie föreningsstämma
hållits välja Ernst & Young (omval).

att

till förtroendevald revisorssuppleant för tiden intill dess 2020 års ordinarie
föreningsstämma hållits välja Kristina Harbom (omval).

att

till auktoriserad revisorssuppleant för tiden intill dess 2019 års ordinarie
föreningsstämma hållits välja Ernst & Young (omval) .

§22

Va l av ledamöter och suppleanter i hyresutskottet

a-

Valberedningens ordförande Peter Krantz redovisade valberedningens förslag.

(w ~
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Föreningsstämman beslutade i enligt med valberedningens förslag
att

till ordinarie ledamöter i hyresutskottet för tiden intill dess 2020 års ordinarie
föreningsstämma hållits välja Edvin Incitis (omval), Mia Mathiasson (nyval), Staffan
Ström ( omval).

att

till suppleanter i hyresutskottet för tiden intill dess 2020 års ordinarie
föreningsstämma har hållits välja Rolf Arbin (omval), Göte Långberg (omval).

att

till suppleant i hyresutskottet för tiden intill dess 2019 års ordinarie föreningsstämma
har hållits välja Max Persson (nyval).

§23

Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen

Edvin lncitis, fullmäktig köande, informerade att Bertil Nyman ordinarie ledamot
valberedningen hade avböjt omval.
Föreningsstämman beslutade därefter i enlighet med Edvin Incitis förslag
att

till ordinarie ledamöter i valberedningen för tiden intill dess 2019 års ordinarie
föreningsstämma har hållits välja Peter Krantz ( omval), Maud Lindgren ( omval), Carl
Henric Bramelid (omval) och Christina Svenling-Adriansson (nyval).

att

till suppleanter i valberedningen för tiden intill dess 2019 års ordinarie
föreningsstämma har hållits välja Leif Burman ( omval), Barbro Norgren Forsberg
( omval), Åsa Janlöv ( omval) och Kjell Jakobsson (nyval).

§24

Fastställande av årsavgift enligt stadgarnas§ 5

Mötets ordförande redovisade styrelsens förslag till årsavgifter enligt utskickat förslag.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att

§25

besluta om oförändrade årsavgifter dvs 250 kr för huvudmedlemskap och 125 kr för
ungdomsmedlemskap, för år 2019.

Behandling av motioner

Motion 1 Fullmäktiges beslutanderätt, av Göran Lind,Jullmäktigsuppleant Maltet
Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten, anförde att motionen inte uppfyller kravet av att vara
ett ärende och yrkade därför att motionen skulle läggas till handlingarna utan beslut i sak.
Styrelsens förslag ställdes mot Lars Lingvalls varefter mötesordföranden konstaterade en
majoritet för styrelsens förslag.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att

anse motionen besvarad
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Motion 2 Kompetens och lämplighet som mötesordförande, av Lars Lingvall,Jullmäktig
Segelbåten.
Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten, yttrade sig över sin motion men avstod från att yrka
bifall. Susanne Wirmark, fullmäktig Tältlägret, yttrade sig över motionen och engagemanget
i föreningen och yrkade därefter bifall till styrelsens förslag.
Mötesordföranden Inga Näslund konstaterade att endast ett yrkande fanns i motion 2.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att

anse motionen besvarad.

Motion 3 Motion/rån kvartersråd, av Lars Lingvall,fullmäktig Segelbåten
Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten, yttrade sig och yrkade därvid bifall till sin motion.
Styrelsens förslag ställdes mot Lars Lingvalls varefter mötesordföranden konstaterade en
majoritet för styrelsens förslag.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att

avslå motionen.

Motion 4 Bättre möjligheter för ful/mäktige att fullgöra sina förpliktelser, av Anders Syren,
fullmäktig Grundläggaren
Anders Syren, fullmäktig Grundläggaren, och Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten, yttrade sig
och yrkade bifall till motionen.
Styrelseledamoten Johan Ödmark, informerade om en om en pågående arbetsgrupp som gör
en översyn av den parlamentariska organisationen. Styrelsen ändrade därvid sitt utlåtande
till att anse motionen besvarad, men uttalade därutöver att arbetsgruppen som gör en
översyn av den parlamentariska organisationen, skulle uppmanas att beakta motionens attsats.
Andreas Gref, fullmäktig Sigbardiorden och delaktig i arbetsgruppen om SKBs
parlamentariska organisation, yttrade sig. Eftersom arbetsgruppen redan behandlar
motionens att-sats yrkade han bifall till styrelsens ursprungliga förslag, dvs att avslå
motionen. Därefter yttrade sig Anders Syren, fullmäktig Grundläggaren.
Styrelsens nya förslag ställdes mot motionen.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens nya förslag
att

anse motionen besvarad med uttalandet att arbetsgruppen som gör en översyn av
den parlamentariska organisationen uppmanas att beakta motionens att-sats .

Motion 5 Verksamhet utanför stadgarnas ramar, av Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten
Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten, yttrade sig och yrkade bifall till motionen. Därefter
yttrade sig Irene Montera, fullmäktig Timmermannen och Lina Christensson, fullmäktig
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Drevinge. Båda yrkade avslag till motionen. Avslutningsvis yttrade sig styrelsens ordförande
Charlotte Axelsson om den sociala hållbarheten i SKB och yrkade bifall till styrelsens förslag.
Styrelsens förslag ställdes mot motionens varefter mötesordföranden konstaterade en
majoritet för styrelsens förslag.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att

avslå motionen.

Enligt beslut under§ 5 om en ändrad dagordning, övergick mötesordföranden därefter till
att behandla "Frågor om styrelsens förvaltning av SKB" (tidigare§ 26).

1. Utvidgat geografiskt område vid byggande (Mälardalen), av Stellan Höglund, Anders
Berglund, Sune Alsgren, Lars Månsson och Hannes Buckard, fullmäktigesuppleanter
köande
Ragnar von Malm borg, fullmäktige köande yttrade sig över ärendet och föreslog ett tillägg
till styrelsens utlåtande innebärande att styrelsen ska återkomma till stämman med förslag
till geografisk inriktning. Därefter yttrade sig styrelsens ordförande Charlotte Axelsson och
beskrev styrelsens arbete med nyproduktion samt yrkade bifall till styrelsens förslag.
Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad varefter stämman tog ställning till
Ragnar von Malmborgs tilläggsförslag. Mötesordföranden konstaterade avslag för
tilläggsyrkandet.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att

anse motionen besvarad.

2. Minska produktionen av nya lägenheter, av Kent Sjölund, hyresmedlem Täppan
Anders Berglund tjänstgörande suppleant för köande, yttrade sig och yrkade avslag till
motionen. Styrelsens ordförande Charlotte Axelsson anförde att styrelsen vidhåller sitt
yttrande.
Styrelsens förlag ställdes mot Anders Berglunds yrkande om avslag varefter
mötesordföranden konstaterade en majoritet för styrelsens förslag.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att

anse motionen besvarad.

3. SKB och demokratin. Kvartersråden och den lokala demokratin, av Mats Heinerud,
hyresmedlem Rågen-Axet
Mats Heinerud, hyresmedlem Rågen Axet. yttrade sig över sin motion. Därefter yttrade sig
Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten, och yrkade bifall till motionen. Styrelseledamoten Aud
Sjökvist informerade om att frågan är omhändertagen av arbetsgruppen som gör en översyn
av den parlamentariska organisationen och förslog därför en tilläggsattsats, att dessa
uppmanas att beakta motionens att-sats. Motionen anses i övrigt besvarad.
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Styrelsens förslag ställdes mot motionens varefter mötesordföranden konstaterade en
majoritet för styrelsens förslag.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens nya förslag
att anse motionen besvarad med uttalandet att arbetsgruppen som gör en översyn av den
parlamentariska organisationen uppmanas att beakta motionens att-sats.

4. Trähus framtidens klimatsmarta bygge, av Anders Syren, fullmäktig Grundläggaren
Anders Syren, fullmäktig Segelbåten, samt Urban Berg, fullmäktig Svetsaren, yttrade sig och
yrkade bifall till motionen. Anders Syren yttrade sig på nytt och därefter yrkade Anders
Berglund, tjänstgörande suppleant köande, avslag till motionen. Styrelseledamoten Anders
Widerberg beskrev härefter hur styrelsens följer marknaden att bygga trähus. Anders Syren
yttrade sig på nytt.
Anders Berglund, tjänstgörande suppleant köande, tog tillbaka sitt avslagsyrkande.
Styrelsens förslag ställdes mot motionens, varefter mötesordföranden konstaterade en
majoritet för styrelsens förslag.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att

anse motionen besvarad.

5. Uppfyll SKB-s miljöplans mål om tillgång till bi/pool, av Gunilla Carlsson Kenda/1,
hyresmedlem Kampementsbacken
Mötesordföranden Inga Näslund konstaterade att endast ett yrkande fanns i ärende 5.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att

anse motionen besvarad.

6. Insamling av matavfall, av Bertil Nyman, fullmäktig köande
Mötesordföranden Inga Näslund konstaterade att endast ett yrkande fanns i ärende 6.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att

anse motionen besvarad.

7. Höjning av verksamhetsbidraget till Kvartersföreningarna, av Eva Gelander,fullmäktig,
Sinekka Gedda,fullmäktigesuppleant, och Cajsa Smith, hyresmedlem Ryssjan
Mötesordföranden Inga Näslund konstaterade att endast ett yrkande fanns i motion 6.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att

anse motionen besvarad.

8. Solpanel på befintliga hus, av Asa Jan löv, fullmäktig köande
Åsa Janlöv, fullmäktig köande yttrade sig och yrkade bifall till sin motion. Därefter yttrade
sig Charlotte Axelsson och uttalade att styrelsen är mycket positiv till solpaneler.
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Styrelsens förslag ställdes mot motionens varefter mötesordföranden konstaterade en
majoritet för styrelsens förslag.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att

anse motionen besvarad.

9. Bredbandstillägget till hyran, av Lars Lingvall,fullmäktig, Kenneth Möller,
fullmäktigesuppleant, samt Anders Wirdfors, Göran Persson, Åsa Snöljung och Ulf Tapper,
hyresmedlemmar Segelbåten
Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten yttrade sig och yrkade bifall till motionen. Därefter
yttrade sig styrelseledamoten Sune Halvarsson och yrkade bifall till styrelsens utlåtande.
Lars Lingvall yttrade sig på nytt angående stämmans möjlighet att sätta riktlinjer för
hyressättning. Därefter yttrade sig styrelseledamoten Sune Halvarsson angående styrelsens
ansvar för de årliga hyressättningarna.
Styrelsens förslag ställdes mot motionens varefter mötesordföranden konstaterade en
majoritet för styrelsens förslag.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att

anse motionen besvarad.

10. Transparens och demokratisk tillgång till handlingar, av Lars Lingva!l,fullmäktig
Segelbåten
Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten yttrade sig och yrkade bifall till motionen. Därefter
yttrade sig Anders Syren, fullmäktig Grundläggaren. Eva Nordström VD gjorde en
sakupplysning om att motionshäften och förvaltningshäften återfinns på SKBs hemsida.
Styrelsens förslag ställdes mot motionens varefter mötesordföranden konstaterade en
majoritet för styrelsens förslag.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att

anse motionen besvarad.

11. Inriktning för SKB:s byggande, av Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten
Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten och Ragnar von Malmborg, fullmäktig köande, yttrade
sig och yrkade bifall till motionen. Därefter yttrande sig Edvin Incitis, fullmäktig köande, och
yrkade bifall till styrelsens förslag. Ragnar von Malm borg yttrande sig på nytt.
Styrelsens förslag ställdes mot motionens varefter votering begärdes. Efter försöksvotering
med handuppräckning konstaterade mötesordföranden en majoritet för styrelsens förslag.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att

anse motionen besvarad.
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12. Bättre information om kök, av Lars Lingvall,Jullmäktig Segelbåten
Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten, yttrade sig men avstod från att yrka bifall till motionen.
Mötesordföranden Inga Näslund konstaterade att endast ett yrkande fanns i ärende 12.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att

anse motionen besvarad.

§26

Frågor om styrelsens förvaltning av SKB

Enligt beslut i§ 5 hade Frågor om styrelsens förvaltning av SKB 2018 behandlats under
dagordningens§ 25.

§27

Övriga ärenden

Styrelsens ordförande Charlotte Axelsson begärde ordet och avtackade styrelseledamoten
Linda Kynning, styrelsens personalrepresentanter Lars Radesäter och Birgitta Lundkvist,
valberedningens ledamot Bertil Nyman samt hyresutskottets ledamot Ann Charlotte
Franzen Edgren, som samtliga avböjt omval från sina förtroendeuppdrag. Slutligen
avtackades presidiet.

§28

Avslutning

Stämmoordföranden Inga Näslund förklarade därefter stämman för avslutad.
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