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§1 Stämmans öppnande 
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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 godkänna den ändrade dagordningen. 

§6 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 



inom ramen för det ärende som tas upp i motionen". Anders Syren, fullmäktig 
Grundläggaren, yttrade sig därefter och yrkade bifall till Lars Lingvalls förslag. 
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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- eller 

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 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 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 godkänna styrelsens berättelse och lägga den till handlingarna. 

§13 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 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2017. 

§18 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 Sammanträdesarvoden 

Funktion Andel Andel Andel 
2018 2017 2018 2017 

av PBB * av PBB av PBB * 

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, 0,36 16 380 0,36 16 128 0,0138 628 618 
ordinarie 

Föreningsrevisor, 0,18 8190 0,18 8 064 0,0138 628 618 
suppleant 

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 

Övriga ledamöter 

och suppleanter 0 0 0 0 0,0138 628 618 
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!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 

Övriga ledamöter 

och suppleanter 0 0 0 0 0,0138 628 618 

Fullmäktige 
0 0 0 0,0138 628 618 

Ledamöter och 0 
suppleanter 

§19 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 utse Charlotte Axelsson till ordförande i styrelsen för tiden intill dess 2019 års 

ordinarie föreningsstämma har hållits. 

§20 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 
Valberedningens ordförande Peter Krantz redovisade valberedningens förslag. a- (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 besluta om oförändrade årsavgifter dvs 250 kr för huvudmedlemskap och 125 kr för 

ungdomsmedlemskap, för år 2019. 

§25 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 att
sats. 

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. 



Styrelsens förslag ställdes mot motionens varefter mötesordföranden konstaterade en 
majoritet för styrelsens förslag. 

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens nya förslag 

10 (12) 

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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att anse motionen besvarad. 
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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. 

Vid protokollet 

Malin Senneby 

Justeras 

Göran Joh son Maino Öhrn 



Stockholms Kooperativa 
BOSTADSFÖRENING 

Fullmäktige för köande medlemmar efter det ordinarie 
medlemsmötet 2017 valda till och med den ordinarie 
föreningsstämman 2019. 

Ordinarie ledamöter (sorterade efter inträdordning) 
~ Ragnar von Malmborg 

R, Bo Norrbom 

+\_ Helge Edegran 

Sture Berggren 

I~ Kjell Jakobsson 

R_ Michael Wussow 

f.<_ Klas Alm 

R AnnChristine Fredriksson 

R Agneta Cornelius 

P, Christian Borgström 

Björn Landberg 

I~ Helmi Köhler 

Viva Sjölund 

(oZ Carl Henrik Bramelid 

l'¼ctvin lncitis 

Giilis Holago 

Jan Åke Andersson 

Monica Smdus 

Anders Samuelsson 

f\ Göran Rodin 

Svante Jansson 

~ Åsa Janlöv 



Solveig Jansson 

Bertil Nyman 

Ulf Gyllander 

Bo Sjöblom 

Lennart Sjöståhl 

Lars Cederholm 

Patricia Granzin 

K Maino Öhrn 

Erik Gjötterberg 

K Bengt Persson 

Tomas Rudal Findlater 

Meta Majlund 

Tor Björn Willberg 

l\ Maria Piehl 

Ulrika Sax 

Markus Widborg 

I\. Mathias Wussow 

Irene Wennermo 

K Mikael Igelström 

Håkan Blomdal 

Andreas Bergsten 

Anders Lorentzon 

Ulla Magnusson 

Fredrik Holm 

Göte Långberg 

Jonas Gustavsson 

K GöranAlm 



\~ 
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R 

\~ 

Suppleanter (sorterade efter inträdesordning) 
Linnea ,A,driansson 

Malin Adriansson 

Frank Malmqvist 

Emil Hellman 

Ulla Anden 

Ingmar Åblom 

Torgny Domeij 

Kerstin Nöre Söderbaum 

Carita Högmark 

Lena Staffansson 

Kerstin Hillerström 

Tomas Linderstål 

Marcus Wussow 

Susanne Willberg 

Rosemary O'beary 

Christian Rudenäs 

Solveig Eriksson 

Robert Flink 

Hans-Eric Holmqvist 

Elias Wärme Ståhl 

David Fäldt Uppgard 

Hannes Buckard 

Axel Wikner 

I\ Martin Holst 

Natalie Videau 

Agneta Enström 



Max Karlström 

Said Gacanin 

Roland Wisborn 

'K Marianne Grundäng 

Emmatora Alfin 

Vincent Arrhenius 

Caroline Öström 

Nilla Thomsson 

Lars Månsson 

K Anne Marie Johansson Hernander 

Per Carsing 

Sune Alsgren 

Stellan Höglund 

R Anders Berglund 

Johan Thelander 

~ Susanne Bronell 

Johan Fredin Knutzen 

~ Marcus Gahlin 

0-Z Michael Lindström 

K Claes Tjäder 

Bo Lundholm 

Robert Andersson 

~ Max Persson 



Stockholms Kooperativa 
BOSTADS FÖRENING 

Fullmäktige för boendemedlemmar 
efter ordinarie medlemsmötena 2018 

Norra distriktet - valda t o m föreningsstämman 2019 

Kvarter Ordinarie ledamöter Suppleanter 

Agendan ~ Ingrid Johansson Pia Weller 

Alligatorn ~ Hans Eric Ahrn Liselotte Jenneholm 

Båggången VAl<ANT l=lenrik 1<1:1gelberg 

Be rgsfa I let-P ä ronträdet VAKANT VAKANT 

Brunbäret ((_Anders Hidmark Staffan Ström v 
Dovre K Simon Larsson Julia Söderblom Arce 

Drevinge f\ Lina Christenson Eira Jä rverot v 
Dyvinge ~ Monica Mattsson Zijad Dzemidzic 

Fyrfamiljsvillorna Y\Arne Lunell Kristina Hanström 

Glöden Carl-Lennart Duvsjö l<icki Rydberg 

Göken ~ lngegerd Rönnberg Curt Forsberg 

Gräsklipparen VAKANT Johanna Lundström 

Grundläggaren K Anders Syren U Ila Eriksson 

Hässelby Mia Mathiasson Michael Kumlin 

Per Glai.< K,..ist 

Järinge K Dag Holm berg Azad Hassan 

Johannelund Anna Fedoriw VAKANT 

Kampementsbacken ~ nders Ek Bernt Johansson 

Sida: 1 



Kartagos Backe 

Köksfläkten 

Kronogården 

Lästen 

Lillsjönäs 

Mälarpirater 

Markpundet 

Motorn-Vingen-Bälgen 

Muddus 

Munin 

Muraren 

Segelbåten 

Signa llyktan 

Solsången 

Stångkusken 

Svetsaren 

Tant Grede lin/ Brun 

Tege lpråmen 

Träslottet 

Ugglan 

Vale 

R Håkan Kilström 

~ Torbjörn Wänn 

r-:z Gustav Kinn 

K Barbro Norgren Forsberg 

K Britt-Marie Holmberg 

~ Inger Österman 

Pia Rinnan 

K Håkan Hellqvist 

Stefan Bäck 

Mattias Löwhagen 

Per Henningson 

K Sören Andersson 

{o(Lars Lingvall 

K Patrik Westerberg 

Katarina Annersjö 

~ an Granath 

Göran Hjelm 

Patrik Gustafsson 

~ Inger Larsson 

~ Christina Diener 

~ Ulla Frithiof 

~ Sara Nyström 

Eva Engström-Drav 

Erik Ha llum 

Hans Eriksson 

Marie Nedinge 

Marit Dravnieks 

Margareta Krantz 

oZ.__ Kristina Lindström 

~ Gunilla Wahlström Wärngård 

V Anne! Johansson 

Jonas Loven 

Lars Wernerson 

Cecilia Holmqvist 

Kenneth Möller 

Elisabeth Lagerhje lm 

Margareta Roos 

Åke Persson 

Y-\ Urban Berg 

~ ifNorden 

Yvonne Sundström 

Ulla Råd ling 

Kristina Myrdal 

Marianne Lundqvist 

Sida: 2 



Välmågan K Anna klara Gesang-Gottowt Björn Neubeck 

Ässjan Jonny Rundberg ~ Gunnar Lundkvist 

Fullmäktige för boendemedlemmar 
efter ordinarie medlemsmötena 2017 

Södra distriktet - valda t o m föreningsstämman 2018 

Kvarter 

Bjälken 

Björkhagen 

Blidö 

Bondesonen Större 

Filthatten 

Glottran 

Gröndal 

Ordinarie ledamöter 

Göran Petersson 

Anne Charlotte Franzen Edgren 

Yo\ Kerstin Lindbergh 

l~Maud Lindgren 

VAKANT 

~ Anna lsraelsson l<ärnestam 

Magnus Thelin 

~ Christina Sven li ng-Adriansson 

Gulmåran Claes Larsson 

ldö-Våldö 

Kappseglingen 

l<ä rrtorp 

Kartan-Skalan 

Maltet 

Marviken 

Mjärden 

K Monika Larsson 

~ Maria Svalfors 

Erika Enwall 

Eva l=lolmberg 

K Ulla Wikander 

o\ Ulla Sjödahl 

K Cecilia Norin 

lsabe l Lundblad 

~ Göran Johansson 

Suppleanter 

Urban Lasson 

R_ Stephen Halmström 

Catrin Söderkvist 

Susanne Öquist 

VAl<ANT 

Marianne Granath 

E..,a Edling 

Göran Arnell 

Dennis Mulder 

Leif Eriksson 

Anders Borg 

Rebecca Grimaldi 

~ Sten Mölleryd 

Åsa Andersson 

Annika Olsson 

V Göran Lindh 

Ditte Nilsson De Bachtin 

Agneta Sundberg 

Sida: 3 



Rågen-Axet 

Riset-Kroken 

Ryssjan 

Sigbardiorden-Bredäng 

rZ Christer Liljegren 

fZ Bertil Johanson 

'K Eva Be liaev 

Eva Gelander 

K Elsa Lööf Nylin 

K_Andreas Almqvist Gref 

Skarpbrunna Anneli Renström 

Städrocken-Kraghandsken (KMagnus Hagström 

Tältlägret K Susanna Wirmark 

Täppan ~ Birgitta Carlerhag 

Timmermannen 

Vårberg 

Årsta 

~ Irene Montera 

Björn Gavelin 

R Christer Eklund 

~ Claes Yngve 

Bo Kleberg 

Nensi Severinsen Lind 

Maria Winberg 

~ Sinikka Gedda 

Barbro Åkerman 

Mari-Ann Härgestam 

Gunne l Wi dlund 

Jonas Nordström 

Danie l Bergström 

V örjan Eriksson 

Mona Halmgren 

Lena Ekevid 

Helena Norell 

Göran Westerberg 

Sida: 4 


