
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid extra föreningsstämma i Stockholms Kooperativa 
Bostadsförening, kooperativ hyresrättsförening torsdagen den 2 september 
2010 
 
 
Plats: Lyran Konferens Polstjärnan, Sveavägen 77 
Tid: kl 18.00 – 18.25 
 
 
§1. 
Öppnande 
Styrelsens ordförande Göran Långsved hälsade därefter de närvarande välkomna 
och förklarade den extra föreningsstämman öppnad.  
 
§2 
Val av ordförande för stämman  
På förslag av valberedningen valdes Ingemar Josefsson till stämmoordförande. 
 
§3 
Anmälan av protokollförare 
Styrelsen hade vid sitt sammanträde den 27 augusti 2010 utsett Carina Challis till 
sekreterare vid den extra föreningsstämman.  
 
§4 
Godkännande av röstlängd 
Avprickning hade skett vid entrén till möteslokalen, och 74 röstberättigade var närva-
rande vid tidpunkten för denna punkts behandling. Listan bifogas protokollet (bilaga 
1). Röstlängden godkändes av stämman. 
 
§5. 
Godkännande av dagordning 
Styrelsens förslag till dagordning hade utsänts. Stämman beslutade  
 
att  godkänna dagordningen. 
 
Stämmoordförande Ingemar Josefsson konstaterade att styrelsen i utskicket hade 
bilagt även ett förslag till arbetsordning. Stämman beslutade att  
 
att  arbeta enligt arbetsordningen. 
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§6 
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
På förslag av Carl Henric Bramelid, fullmäktig för köande, utsågs Inga-Britt 
Carakitsos, fullmäktig för kv Markpundet, och Kjell Jakobsson, fullmäktig för köande, 
att jämte ordföranden justera protokollet.  
 
§7 
Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 
Konstaterades att kallelse till stämman skett i behörig ordning. 
 
§8 
Fråga om stämman är beslutsmässig 
Sammanräkning av antalet närvarande visade att 75 röstberättigade nu infunnit sig. 
Av SKBs stadgar, § 25, framgår att minst 40 % av samtliga röstberättigade skall vara 
närvarande för att stämman skall anses beslutsmässig. Konstaterades att detta krav 
var uppfyllt, varefter fastställdes att föreningsstämman var beslutsmässig. 
 
§9. 
Beslut om ändring av SKBs bospar- och insatssystem, samt övriga 
stadgeändringar 
 
Stämmoordföranden konstaterade att styrelsens förslag till stadgerevidering hade 
antagits vid den ordinarie föreningsstämman den 27 maj 2010.  
 
Stämmoordföranden informerade att för att stadgeändringar skall bli giltiga krävs be-
slut av två på varandra följande stämmor samt att beslutet biträds av två tredjedelar 
av de röstande. För ändring av stadgeparagrafer innebärande att en medlems 
förpliktelse att betala insatser eller avgifter ökas, eller att medlems rätt till årsvinst 
inskränks, krävs dock att beslutet biträds av minst tre fjärdedelar av de röstande. 
 
Vidare föreslog stämmoordförande en behandlingsordning om att stämman endast 
kan ta ställning till det av styrelsen och föreningsstämman ställda förslaget, eller till 
de gamla stadgarna. Två på varande följande möten ska ta ställning två identiska 
förslag. Om förslagen inte blir identiskt lika gäller de gamla stadgarna.  
 
Ingemar Josefsson föreslog att §§ 5, 9, 16, 19, 22 och 32 skulle behandlas först, 
samt att  § 7 skulle skjutas upp till dess blocket av stadgar som berör förslaget till 
ändring av bospar-  och insatsstystemet behandlades. Således skulle tillåtas 
diskussion och beslut tas om punkterna §§ 7,38, 39 samt 41. Slutligen skulle § 40 
behandlas. 
 
På fråga från stämmoordföranden beslutade föreningsstämman  
 
med acklamation i enlighet med stämmoordförandens förslag till behandlingsordning. 
 
Därefter togs de paragrafer upp till behandling, där förändringsförslag förelåg, enligt 
nedan. 
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§ 5  Årsavgift 
Förelåg styrelsens förslag. 
 
Stämmoordförande informerade om att för beslut krävs 3/4 majoritet.  
 
Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag. 
 
 

 
§ 7  Turordning 
Bordlades till dess §§ 38, 39 och 41 skulle behandlas av stämman. 
 
§ 9  Uteslutning 
Förelåg styrelsens förslag.  
 
Stämmoordförande informerade om att för beslut krävs 2/3 majoritet.  
 
Jan-Åke Andersson, fullmäktig för köande medlemmar, yttrade sig och yrkade 
avslag till styrelsens förslag. Göran Långsved, styrelsens ordförande, redogjorde 
för de överväganden som ligger bakom styrelsens förslag och yrkade därefter  
bifall till detta. 
 
Efter votering beslutade stämman 
 
att   bifalla styrelsens förslag. 
 
§ 16  De ordinarie och extra medlemsmötena 
Förelåg styrelsens förslag.  
 
Stämmoordförande informerade om att för beslut krävs 2/3 majoritet.  
 
Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag. 
 
§ 19  Rösträtt, behörighet, närvarorätt, ombud 
Förelåg styrelsens förslag.  
 
Stämmoordförande informerade om att för beslut krävs 2/3 majoritet.  
 
Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag. 
 
§ 22  Kallelse m m. 
Förelåg styrelsens förslag. 
 
Stämmoordförande informerade om att för beslut krävs 2/3 majoritet.  
 
Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag. 
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§ 32  Val, mandatperiod, m m (avs revisorerna) 
Förelåg styrelsens förslag.  
 
Stämmoordförande informerade om att för beslut krävs 2/3 majoritet.  
 
Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag. 
 
 

Stämmoordföranden informerade därefter att stämman hade nått fram till § 38, 39, 41 
och före det §7, och för samtliga dessa paragrafer gäller att för beslut krävs 3/4 
majoritet. Vidare konstaterade stämmoordföranden att styrelsens uppfattning är att 
samtliga paragrafer måste antas, om inte beslutet om ändrat bospar- och 
insatssystem ska falla. På fråga från stämmoordföranden beslutade 
föreningsstämman  
 
med acklamation i enlighet med styrelsen och stämmoordförandens förslag             
att   paragraferna hör ihop och skall behandlas samtidigt. 

 
 

§ 7  Turordning 
Förelåg styrelsens förslag.  
 

      § 38  Medlemsinsats  
Förelåg styrelsens förslag.  
 
§ 39  Indexuppräkning  
Förelåg styrelsens förslag.  

 
§ 41  Medlemsinsatskonto, upplåtelseinsatskonto, emissionsinsatskonto samt 
medlemskonto 
Förelåg styrelsens förslag.  
 
Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag 
avseende §§ 7,38, 39 samt 41. 
 

 
§ 40  Överskottsutdelning 
Förelåg styrelsens förslag. 
 
Stämmoordförande informerade om att för beslut krävs 2/3 majoritet.  
 
Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag. 
 
  
 

Stämmoordförande meddelade därefter att styrelsen föreslår att de beslutade 
stadgeändringarna skall träda i kraft den 1 januari 2011 efter registrering av hos 
Bolagsverket. På fråga från stämmoordföranden beslutade föreningsstämman  
med acklamation i enlighet  med styrelsens förslag. 
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Föreningsstämman hade därmed beslutat 
 
att  anta förslaget  till stadgeändringar i sin helhet, samt 
 
att  de nya stadgarna skall träda i kraft den 1 januari 2011 efter registrering hos 
          Bolagsverket. 
 
Stämmoordföranden lät därefter notera till protokollet att när stadgeändringsförslaget 
nu alltså hade gått igenom, hade stämmoordföranden att klargöra  att ”Medlem 
behåller sin turordning om insatsskyldighet fullgörs enligt § 7”.  
 
 
 
§10 
Avslutning 
Stämmoordföranden tackade de närvarande och förklarade den extra förenings-
stämman avslutad. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Carina Challis 
 
Justeras 
 
 
Ingemar Josefsson    Inga Britt Carakitsos                   Kjell Jakobsson 
ordförande 
 
 
 
 
 


