
 
 
 
 

 
 
Protokoll fört vid extra föreningsstämma i Stockholms 
Kooperativa Bostadsförening, kooperativ hyresrättsföre-
ning onsdagen den 29 aug 2007 
 
 
Plats: Polhemssalen i Ingenjörshuset, City KonFerensen, Malmskillnadsgatan 46 
Tid: kl 18.oo – 19.05 
 
 
 
 
§ 1 
Öppnande 
Styrelsens ordförande Göran Långsved hälsade de närvarande välkomna och förklarade den 
extra föreningsstämman öppnad. 
 
§ 2 
Val av ordförande för stämman 
På förslag av valberedningen valdes Ingemar Josefsson till ordförande vid dagens förenings-
stämma. 
 
§ 3 
Anmälan av protokollförare 
Styrelsen hade vid sitt sammanträde den 24 aug 2007 utsett Ingela Lundberg Erik att föra 
protokollet vid dagens föreningsstämma. 
 
§ 4 
Godkännande av röstlängd 
Avprickning hade skett vid entrén till möteslokalen. Listan bifogas protokollet (bilaga). Röst-
längden godkändes av stämman. 
 
§ 5 
Godkännande av dagordning 
Styrelsens förslag till dagordning hade utsänts, vilken godkändes av stämman. 
 
§ 6 
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
Lars Lingvall, fullmäktig för kv Segelbåten, samt Maud Lindgren, fullmäktig för kv Bonde-
sonen Större, utsågs att jämte stämmoordföranden justera protokollet. 

 
§ 7 
Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 
Konstaterades att kallelse till dagens föreningsstämma skett i behörig ordning. 
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§ 8 
Fråga om stämman är beslutsmässig 
Av SKBs stadgar, § 25, framgår att fyra tiondelar av samtliga röstberättigade skall vara när-
varande för att stämman skall anses beslutsmässig. Konstaterades att detta krav var uppfyllt, 
varefter fastställdes att föreningsstämman var beslutsmässig. 
 
§ 9 
Beslut om revidering av SKBs stadgar 
Stämmoordföranden konstaterade att styrelsens förslag till stadgerevidering hade antagits 
vid den ordinarie föreningsstämman den 2 juni 2007.  
 
Stämmoordföranden informerade att för att stadgeändringar skall bli giltiga krävs beslut av 
två på varandra följande stämmor samt att beslutet biträds av två tredjedelar av de röstande. 
För ändring av stadgeparagrafer som är av ekonomisk natur krävs dock att beslutet biträds 
av minst tre fjärdedelar av de röstande. 
 
Stämmoordföranden föreslog följande propositionsordning: 
 
Bifall till utsänt förslag, samt avslag till utsänt förslag. 
 
Fullmäktigeledamoten Lars Lingvall begärde ordet och framförde att förslag till propositions-
ordning kan fastställas först efter det att alla förslag till beslut är framställda samt att någon 
debatt inte förts ännu. 
  
Stämmoordföranden informerade att han föreslagit en propositionsordning då det inte fanns 
utrymme för nya förslag vid denna stämma, och föreslog därför följande omformulerade pro-
positionsordning: 
 
Behandling av utsänt stadgeförslag vid dagens extra föreningsstämma samt avslag på utsänt 
förslag. 
 
Lingvall yttrade sig och yrkade i första hand ”att stämman beslutar att stadgeförslaget åter-
remitteras till styrelsen för att styrelsen ska  
 

1. fullgöra uppdraget från stämman 2006 om att utarbeta ett stadgeförslag i dialog med 
medlemmarna, 

2. åstadkomma ett tekniskt korrekt stadgeförslag.” 
 
I andra hand yrkade Lingvall avslag till utsänt förslag med anledning av att det utsända för-
slaget enligt hans mening inte överensstämmer med det förslag fullmäktige tog ställning till 
vid ordinarie föreningsstämma den 2 juni 2007. 
 
Replik lämnades av styrelsens ordförande Göran Långsved, vilken därutöver yrkade bifall till 
det utsända förslaget. 
 
Därefter yttrade sig Lars Lingvall, verkställande direktören tillika styrelseledamoten Henrik 
Bromfält samt Lars Lingvall ånyo. 
 
Ragnar von Malmborg, fullmäktig för köande, yttrande sig samt yrkade bifall till Lars Lingvalls 
förslag om återremiss. 
 
Två förslag förelåg därmed; styrelsens förslag om behandling av stadgerevidering vid da-
gens stämma samt Lars Lingvalls förslag om återremiss. Votering begärdes och verkställdes. 
Rösträkning begärdes därefter. 
 



 3 

Lars Lingvall samt Carl Henric Bramelid, fullmäktig för köande, utsågs till rösträknare, var-
efter rösträkning genomfördes. Rösterna utföll enligt följande: 
 
40 för behandling på dagens extra föreningsstämma. 
 
24 för Lars Lingvalls förslag om återremiss. 
 
Föreningsstämman beslutade därmed 
 
att behandla förslaget om stadgerevidering vid dagens extra föreningsstämma. 
 
Berit Henriksson, fullmäktig för kv Mälarpirater, anmälde att hon önskade klargörande, m m 
beträffande paragraferna 5, 6, 9, 14, 38 och 39. 
 
Verkställande direktören tillika styrelseledamoten Henrik Bromfält redogjorde för förslagen i 
aktuella paragrafer, varefter Berit Henriksson tackade för redogörelsen. 
 
Lars Lingvall yttrade sig samt yrkade avslag på styrelsens förslag. 
 
Stämmoordföranden konstaterade att två förslag nu förelåg; styrelsens förslag, d v s det av 
fullmäktige vid ordinarie föreningsstämma den 2 juni 2007 antagna förslaget, samt Lars 
Lingvalls förslag. 
 
Votering begärdes och verkställdes, varefter rösträkning begärdes.  Rösträknarna Lingvall 
och Bramelid genomförde rösträkningen, vilken utföll med 45 röster för styrelsens förslag och 
18 röster för Lingvalls förslag. 
 
Mötet ajournerades kl 18.55, och återupptogs kl 19.oo. 
 
Stämmoordföranden konstaterade att stadgarna antagits i sin helhet, med undantag av § 5, 
vilken avser årsavgiften. Ändringar som rör direkt ekonomiska frågor kräver att tre fjärdedelar 
av de röstande stödjer ändringen. Så är inte fallet i och med dagens beslut (71 procent för), 
och paragrafens lydelse blir därmed i enlighet med nuvarande (§ 8). 
 
Lars Lingvall ställde sig frågande till stämmoordförandens konstaterade och förklarade att 
detta borde förklarats innan omröstningen. Stämmoordföranden påminde då om att han in-
formerat om gällande lagstiftning vid inledningen av denna paragraf. 
 
Föreningsstämman hade därmed beslutat 
 
att anta förslaget till stadgeändringar i sin helhet med undantag av § 5, 
 
att anta förslag till omdisponering av stadgarnas innehåll, samt 
 
att de nya reglerna skall träda i kraft den 1 januari 2008 efter registrering hos Bolags-

verket. 
 
 Lars Lingvall, fullmäktig i kv Segelbåten, anförde reservation enligt följande: 
 

”Jag reserverar mig mot beslutet om stadgarna eftersom stadgeförslaget inte har utar-
betats i medlemsdialog enligt beslut vid den ordinarie stämman förra året och diskus-
sionen vid årets ordinarie stämma varit ytterst forcerad och stadgeförslaget därmed inte 
behandlats på ett sakligt och medlemsdemokratiskt acceptabelt sätt. Beslutet är dess-
utom formellt felaktigt, eftersom den nya lydelsen av stadgarna enligt bilaga till den 
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extra stämman inte överensstämmer med den nya lydelse av stadgarna som ordinarie 
stämma fastställde.” 

 
Därefter yttrade sig Ragnar von Malmborg, fullmäktig för köande, samt Carl Henric Bramelid, 
fullmäktig för köande. 
 
§ 10 
Avslutande  
Stämmoordföranden tackade de närvarande och förklarade den extra föreningsstämman 
avslutad. 
 
Vid protokollet 
 
 
Ingela Lundberg Erik 
 
Justeras 
 
 
Ingemar Josefsson    Lars Lingvall                             Maud Lindgren 
ordförande 


