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2 juni 2016
Till SKBs fullmäktige

Styrelsen föreslår SKBs extra föreningsstämma 2016-06-20 besluta under
punkt 12 på dagordningen:
att

ärendena 1 – 37 i häftet ”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.

Bakgrund
Motioner respektive ärenden som rör styrelsens förvaltning
Antalet skrivelser till föreningsstämman har under de senaste åren ökat och det har varit en
blandning av ärenden, önskan om upplysningar och frågor. Vissa har berört det som
styrelsen och VD är satta att sköta och andra det som föreningsstämman ska besluta om.
SKB behöver förtydliga föreningsstämmans och styrelsens roller i enlighet med lagen och
våra stadgar. Utifrån lagen för ekonomiska föreningar och SKBs stadgar, måste
motionshanteringen i grunden skilja på vad som är styrelsefrågor och vad som är
föreningsstämmans uppdrag.
Från och med ordinarie föreningsstämma 2016, har styrelsen utifrån lag och stadgar beslutat
att särskilja motioner från ärenden som rör styrelsens förvaltning av SKB.
Motionerna togs upp på föreningsstämman emedan frågor som rör styrelsens förvaltning av
SKB har besvarats skriftligen av styrelsen och efter föreningsstämmans avslut fanns det
möjligheter att diskutera dessa.
Organisation och ansvar
Engagerade medlemmar är en förutsättning för SKBs verksamhet. Det är dock inte möjligt
att medlemmar i en stor förening som SKB kan delta i skötseln av föreningens verksamhet.
Det är därför stämman väljer en styrelse och även revisorer med uppdrag att granska
styrelsen och förvaltningens verksamhet.
Utifrån lagen är ansvar och uppgifter i en ekonomisk förening fördelade. Medlemmarnas
styrning av en förening kan genom föreningens egna stadgar, överlämnas till ett valt
fullmäktige. Det är vanligt i föreningar med många medlemmar och så är även fallet i SKB.
Fullmäktige deltar i den årliga föreningsstämman. Föreningsstämman är SKBs högst
beslutande organ och medverkar i styrningen av föreningen genom att ta beslut i ett antal
obligatoriska och övergripande frågor. Obligatoriska frågor för en föreningsstämma är
fastställelse av resultaträkning och balansräkning, beslut om disposition av årets resultat,
ansvarsfrihet för styrelse och VD samt andra ärenden som ankommer på stämman enligt
föreningslagen eller stadgarna.
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Föreningslagen beskriver ärenden som ankommer på stämman som stadgeändring, val av
styrelse och revisorer, val av ordförande vid stämman, medlemsavgifter, upplösning av
föreningen och ärenden. Med ett ärende menas en för föreningen relevant och övergripande
fråga. Ärendet måste också avse en fråga som stämman är behörig att fatta beslut i.
SKBs stadgar tar i sin tur upp arvode åt förtroendevalda, val av ledamöter till hyresutskott
och valberedning samt årsavgift som en uppgift för föreningsstämman att besluta om.
Stämman har i princip inga rättigheter att verkställa sina egna beslut.
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens
angelägenheter. Styrelsen ansvarar för att föreningens organisation är utformad så att
bokföring och penningförvaltningen fungerar och kontrolleras, beslutar om firmateckning,
kallar till föreningsstämma och fastställer hyran till föreningen.
VD ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt
ansvarar för att den ekonomiska redovisningen och penningförvaltningen fungerar
ordentligt.
Med denna reglering har lagstiftaren infört en uppdelning av ansvar och befogenheter mellan
föreningsstämma, styrelse och VD.
Mot bakgrund av ansvarsfördelningen enligt lagstiftningen och stadgarna, är frågor som
faller inom styrelsens område och ansvar inte stämman behörig att fatta beslut om. Om
föreningsstämman trots detta skulle fatta beslut i frågor som styrelsen är satt att sköta, får
styrelseledamöterna inte verkställa dessa om beslutet strider mot lag eller stadgar. Det beror
på att styrelseledamöterna har ett personligt ansvar för de beslut som de verkställer. Därför
är det viktigt att även i motionshanteringen hålla isär vad som är styrelsefrågor (det vill säga
frågor om styrelsens förvaltning av SKB) och vad föreningsstämman är behörig att besluta
om (motioner).
Styrelsen föreslår, med bakgrund av det som redovisats ovan, SKBs extra
föreningsstämma 2016-06-20 att under punkten 12 på dagordningen besluta:
att

ärendena 1 – 37 i häftet ”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.
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