Protokoll fört vid extra föreningsstämma i Stockholms Kooperativa
Bostadsförening, kooperativ hyresrättsförening måndagen den 20 juni 2016
Plats: Norra Latin, Musiksalen, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Tid: kl 18.00–18.55

§1
Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Håkan Rugeland välkomnade deltagarna till SKBs extra
föreningsstämma och informerade om att stämman var föranledd av att en skrivelse,
inkommen den 26 maj 2016, från en minoritet av fullmäktige med en begäran om att
styrelsen ska kalla till en extra föreningsstämma. Extra föreningsstämma ska enligt
föreningslagen hållas om minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det för att
behandla ett angivet ärende.

§2
Val av ordförande för stämman
På förslag av valberedningen valde föreningsstämman Inga Näslund till
stämmoordförande.

§3
Anmälan av protokollförare
Mötesordföranden meddelade att Malin Senneby anmälts som protokollförare varefter
föreningsstämman godkände anmälan.

§4
Godkännande av röstlängd
Avprickning hade skett vid entrén till möteslokalen. Vid tidpunkten för denna punkts
behandling hade antalet röstberättigade ännu inte fastställts. Det beslutades att
återuppta information om aktuell röstlängd under punkt 11. Röstlängden bifogas
protokollet (bilaga 2).

§5
Godkännande av dagordning
Mötesordföranden konstaterade att dagordningen var utskickad.
Föreningsstämman beslutade
att

godkänna dagordningen.
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§6
Godkännande av arbetsordning
Mötesordföranden informerade om utsänd arbetsordning.
Föreningsstämman beslutade
att

godkänna arbetsordningen.

§7
Godkännande av närvaro-, yttrande- och förslagsrätt för ledamöter och
suppleanter i SKBs valberedning som inte är fullmäktige
Mötesordföranden presenterade rubricerat förslag.
Föreningsstämman beslutade
att

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

§8
Godkännande av närvaro-och yttranderätt för av styrelsen inbjudna
sakkunniga
Mötesordföranden presenterade rubricerat förslag men konstaterade att av styrelsens
inbjudna sakkunniga saknades.

§9
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
På förslag som presenterades av Åsa Janlöv, köande fullmäktig, beslutade
föreningsstämman att utse Patrik Westerberg, fullmäktig Signallyktan, och Göran
Johansson, fullmäktig Mjärden, till justeringspersoner tillika rösträknare.

§ 10
Kallelse till stämman
Mötets ordförande informerade att kallelse till den extra föreningsstämman hade
utskickats den 2 juni 2016. Föreningsstämman konstaterade att kallelse 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. Mötesordföranden informerade
att detta krav var uppfyllt då röstlängden vid tidpunkten för denna punkts behandling
bestod av 82 röstberättigade medlemmar. Föreningsstämman fastställde därefter
föreningsstämmans beslutsmässighet samt röstlängden.
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§ 12
Frågor om styrelsens förvaltning av SKB
Styrelsens ordförande Håkan Rugeland föredrog och yrkade bifall till styrelsens förslag
till beslut som innebär att ärendena 1 – 37 i häfte ”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.
Tomas Linderstål, tjänstgörande suppleant för köande, yttrade sig och yrkade bifall till
styrelsens förslag till beslut. Härefter yttrade sig Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten, och
yrkade avslag till styrelsens förslag. Anders Syrén, fullmäktig Grundläggaren begärde
ordet och yttrade sig.
Jonny Rundberg, fullmäktig Ässjan, och Ragnar von Malmborg, köande fullmäktig,
yttrade sig härefter i ärendet och yrkade avslag till styrelsens förslag.
Edvin Incitis, köande fullmäktig, yttrade sig och yrkade bifall till styrelsens förslag
varefter Johan Ödmark, styrelsens vice ordförande, föredrog styrelsens förslag och
yrkade bifall till det utskickade förslaget.
Anders Hidmark, fullmäktig Brunbäret, yttrade sig och yrkade avslag till styrelsens
förslag. Härefter yttrade sig Anders Syrén, fullmäktig Grundläggaren.
Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten, ställde en ordningsfråga angående anmälan till
talarlistan som besvarades av mötesordföranden Inga Näslund.
Rolf Arbin, tjänstgörande fullmäktigsuppleant Kampementsbacken, yttrade sig och
yrkade avslag till styrelsens förslag. Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten, yttrade sig och
bemötte därvid Tomas Linderståls, Edvin Incitis och Johan Ödmarks tidigare uttalanden.
Mötesordföranden Inga Näslund föredrog beslutsordningen och konstaterade att två
förslag förelåg, bifall eller avslag till styrelsens förslag till beslut.
Bifall till styrelsens förslag ställdes mot avslag. Efter omröstning med acklamation
konstaterade mötesordföranden en majoritet för avslag varefter votering begärdes.
Efter votering med handuppräckning konstaterade mötesordföranden en majoritet för
styrelsens förslag.
Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag
att ärendena 1 – 37 i häfte ”Frågor om styrelsens förvaltning av SKB” är
förvaltningsfrågor och överlämnar dessa till SKBs styrelse och VD för handläggning enligt
styrelsens redovisade svar på respektive ärende.

§ 13
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden var anmälda.
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§ 14
Avslutning
Mötesordföranden informerade att en reservation mot stämmans beslut var inlämnad och
att möjlighet fanns att lämna in reservationer till presidiet (inkomna reservationer
biläggs protokollet bil. 1).
Styrelseordföranden Håkan Rugeland tackade alla deltagare och förklarade den extra
föreningsstämman avslutad.
Vid protokollet
Malin Senneby
Justeras

Inga Näslund

Göran Johansson
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Patrik Westerberg

