
 

 

Dagordning vid ordinarie föreningsstämma den 1 juni 

2017 i Stockholms Kooperativa Bostadsförening 
 

1. Stämmans öppnande 
 

2. Val av ordförande för stämman 
 

3. Anmälan av protokollförare 
 

4. Godkännande av röstlängd 
 

5. Godkännande av dagordning  
 

6. Godkännande av arbetsordning 
 

7. Godkännande av 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 
 

9. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare 
 

10. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 
 

11. Fråga om stämman är beslutsmässig 
 

12. Styrelsens berättelse 
 

13. Revisorernas berättelse 
 

14. Beslut om fastställande av resultaträkning 
 

15. Beslut om fastställande av balansräkning 
 

16. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
 

17. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

18. Bestämmande av arvode åt styrelsen, revisorerna, hyresutskottet, 
valberedningen och fullmäktige 
 

19. Val av ordförande i styrelsen 
 



 

 

20. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen 
 

21. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
 

22. Val av ledamöter och suppleanter i hyresutskottet 
 

23. Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen 
 

24. Fastställande av årsavgift enligt § 5 
 

25. Behandling av motioner 
 
1. Särskild granskning av styrelsens hantering av motioner 
      av Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten 

2. SKBs motionshantering och föreningsstämmans längd 
      av Anders Syrén, fullmäktig Grundläggaren 

3. Bättre föreningsstämmor 
      av Anders Syrén, fullmäktig Grundläggaren 

4. Angående  uppdelning  av  vissa  ärenden  i  motioner  respektive   förvaltningsfrågor 
      av Tomas Linderstål, fullmäktigesuppleant köande 

5. Om motioner som vill ändra SKB:s ändamålsparagraf 
      av Göran Lindh, fullmäktigesuppleant Maltet 

6. Arbetsordning för beredning inför val av köandes 
       fullmäktigerepresentanter 
      av Åsa Janlöv, fullmäktig köande 

7. Angående arbetsordning för val av köandes fullmäktigerepresentanter 
      av Tomas Linderstål, fullmäktigesuppleant köande, och Bertil Nyman, fullmäktig köande  

8. Tekniska begränsningar av motionsrätten 
      av Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten 

9. Översyn och vissa förändringar av turordningssystemet 
      av Gerhard Gammer, kömedlem 

10. Översyn av kösystemet 
      av Camila Ahlquist, kömedlem 

11. Möjlighet att överklaga uteslutning 
      av Kvartersrådet Segelbåten genom Lars Lingvall, fullmäktig, och 

Kenneth Möller, fullmäktigesuppleant 

12. Särskild granskning av modellen för fördelning av hyreshöjningar 
      av Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten 

13. Samma upplåtelseinsatser för nybyggda lägenheter som för äldre 
      av Håkan Kilström, fullmäktig Kartagos Backe 

 
 

26. Frågor om styrelsens förvaltning av SKB, se styrelsens förslag till beslut 

27. Övriga ärenden 
 

28. Avslutning 

 


