
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Stockholms 
Kooperativa Bostadsförening, kooperativ hyresrättsföre-
ning torsdagen den 26 maj 2011 
 
 
Plats: Lyran Konferens Polstjärnan, Sveavägen 77 

Tid: kl 18.00 – 20.50 
 
 

§ 1 
Stämmans öppnande 
Styrelsens ordförande Göran Långsved hälsade de närvarande välkomna och förkla-

rade SKBs ordinarie föreningsstämma år 2011 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 10 maj 2011 utsett Carina Challis till 

sekreterare vid föreningsstämman.  
 
§ 4 
Godkännande av röstlängd 

Avprickning hade skett vid entrén till möteslokalen, och 75 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 även hade utsänt 
ett förslag till arbetsordning. Stämman beslutade att  

 
att  arbeta enligt arbetsordningen. 
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§ 6 
Val av två justeringsmän 
På förslag av Carl Henric Bramelid, fullmäktig för köande, utsågs Inga- Britt 

Carakitsos, fullmäktig för kv Markpundet och Kjell Jakobsson, fullmäktig för köande, 
till justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare. 
 

§ 7 
Kallelse till stämman 
Konstaterades att kallelse till stämman skett i behörig ordning. 

 
§ 8 
Stämmans beslutsmässighet 

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 
Styrelsens berättelse 

Styrelsens berättelse avseende verksamhetsåret 2010 gicks därefter igenom sida för 
sida. 
 

Ragnar von Malmborg, fullmäktig för köande, hade begärt ordet på sidan 14 om 
byggnadsverksamhet, och ställde en fråga angående planerna för kvarteret Basaren, 
och undrade var föreningsstämmans yttrande/beslut  återfinns bland stadens 

handlingar.  
 
Styrelsens ordförande Göran Långsved redogjorde för processen rörande kvarteret 

Basaren, som pågår tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och övriga 
myndigheter, samt i dialog med SKBs grannfastighet i kvarteret. Ett nytt förslag skall 
förhoppningsvis vara klart och kunna presenteras på fullmäktigedagen i november. 

Ragnar von Malmborg yttrade sig ånyo och citerade ur stadsbyggnadsnämndens 
yttrande över det alternativa förslaget till byggnationen av Basaren. 
 
Därefter fortsatte stämmoordförande sin genomgång av styrelsens berättelse 

avseende verksamhetsåret 2010. Håkan Nord, fullmäktig för köande, yttrade sig 
rörande sidan 31 och frågade varför kostnaderna för revisionen ökat under år 2010. 
Ekonomichef Maria Johem yttrade sig och förklarade att ökningen kommer sig av att 

kostnader för 2009 gick över året till 2010.  
 
På förslag av stämmoordföranden bordlades frågan om beslut avseende styrelsens 

berättelse tills dess att revisorernas berättelse (p 10) föredragits. 
 
 

§ 10 
Revisorernas berättelse 
Auktoriserade revisorn Magnus Fredmer, Ernst & Young AB, informerade att reviso-

rernas arbete skett enligt plan samt redogjorde för arbetet med anledning av gransk-
ningen av 2010 års förvaltning, och tillstyrkte därefter att föreningsstämman 
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fastställer att resultat- och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet.  
 
 

Föreningsstämman beslutade  att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
Föreningsstämman beslutade därefter att godkänna styrelsens berättelse avseende 

år 2010. 
 
 

§ 11 
Fastställande av resultaträkning 
Resultaträkningen för år 2010 fastställdes och godkändes av föreningsstämman. 

 
§ 12 
Fastställande av balansräkning 

Balansräkningen per 31 dec 2010 fastställdes och godkändes av föreningsstämman. 
 
§ 13 

Disposition av årets resultat 
Styrelsens förslag till disposition av resultatet år 2010 redovisades. 
 

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas till-
styrkan 
 

att ingen vinstutdelning äger rum, samt 
 
att 2 494 635 kr avsätts till reservfonden och 47 398 057 kr till dispositionsfonden. 

 
§ 14 
Ansvarsfrihet för styrelsen 

Föreningsstämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan 
 
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2010. 

 
 
§ 15 

Arvode till styrelsen, revisorerna, hyresutskottet, valberedningen och fullmäk-
tige 
Valberedningens förslag till arvoden hade utsänts. Valberedningens ordförande Peter 

Krantz redovisade förslaget, som följer det vid 2008 års föreningsstämma fastställda 
principbeslutet för arvoden till SKBs förtroendevalda. Enligt detta beslut delas 
arvodena upp i dels ett fast årsarvode och dels ett sammanträdesarvode där 

beloppen knyts till prisbasbeloppet (pbb). Prisbasbeloppet har under senaste året 
ökat från 42 400 kronor för 2010 till 42 800 kronor för 2011. Med anledning av denna 
förändring föreslog valberedningen, alltså med bibehållande av oförändrade 

principer,  höjda arvodesbelopp för år 2012.  
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Föreningsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag 
 

att nedanstående arvoden skall utgå intill dess 2012 års ordinarie föreningsstämma 
hållits; 

  

 
 
 

 
 

Position 

Föreslagna arvoden för kalenderåret 2011 

Årsarvoden Sammanträdesarvode 

Andel av 

PBB 

2011 2010 Andel 

av PBB 

2011 2010 

Styrelsen: 

Ordförande 
Vice ordförande 

Övriga ordinarie 
Suppleanter 

 

1,30 
0,70 

0,25 
0,15 

 

55 640 kr 
29 960 kr 

10 700 kr 
6 420 kr 

 

55 100 kr 
29 700 kr 

10 600 kr 
6 350 kr 

 

0,01 
0,01 

0,01 
0,01 

 

428 kr 
428 kr 

428 kr 
428 kr 

 

425 kr 
425 kr 

425 kr 
425 kr 

       

Hyresutskottet: 
Ordförande 

Sekreterare 
Övriga ordinarie, 

suppleanter 

 
0,10 

0,10 
0,00 

 
4 280 kr 

4 280 kr 
0 kr 

 
4 250 kr 

4 250 kr 
0 kr 

 
0,01 

0,01 
0,01 

 
428 kr 

428 kr 
428 kr 

 
425 kr 

425 kr 
425 kr 

       

Valberedning: 

Ordförande 
Sekreterare 

Övriga ordinarie, 
suppleanter 

 

0,10 
0,10 

0,00 

 

4 280 kr 
4 280 kr 

0 kr 

 

4 250 kr 
4 250 kr 

0 kr 

 

0,01 
0,01 

0,01 

 

428 kr 
428 kr 

428 kr 

 

425 kr 
425 kr 

425 kr 

       

Revisorer: 
Ordinarie 

lekmannarevisor 
Stadens representant 

Suppleant 

 
0,30 

0,30 
0,15 

 
12 840 kr 

12 840 kr 
6 420 kr 

 
12 700 kr 

12 700 kr 
6 350 kr 

 
0,01 

0,01 
0,01 

 
428 kr 

428 kr 
428 kr 

 
425 kr 

425 kr 
425 kr 

       

Fullmäktige: 

Närvarande ledamöter 
och suppleanter 

  

0 kr 

 

0 kr 

 

0,01 

 

428 kr 

 

425 kr 

 
 
Peter Krantz nämnde i samband med reovisningen av de föreslagna 

arvodesbeloppen även att dagens styrelsearvoden är väldigt låga och att 
valberedningens avsikt är att inom några år komma med förslag till en större 
förändring. 
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§ 16 

Val av ordförande i styrelsen 
Inför de val som skulle förrättas vid årets föreningsstämma hade valberedningen gått 
igenom samtliga nomineringar som lämnats. 

 
Valberedningen hade enhälligt föreslagit att Göran Långsved omväljs till ordförande i 
styrelsen för tiden intill dess 2012 års ordinarie föreningsstämma har hållits. 

 
Föreningsstämman beslutade med acklamation 
 

att utse Göran Långsved till ordförande i styrelsen för tiden intill dess 2012 års 
ordinarie föreningsstämma har hållits. 

 

 
 
§ 17 

Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen 
Mandattiden går ut i och med avslutandet av årets föreningsstämma för styrelsele-
damöterna Göran Långsved, Staffan Elmgren, Björn Lindstaf och Mats Jönsson samt 

för suppleanten Johan Ödmark. Valberedningens ordförande redovisade valbered-
ningens förslag, vilket var enhälligt, och som innebar omval av de ordinarie 
ledamöterna Göran Långsved, Staffan Elmgren och Björn Lindstaf, samt nyval av 

Johan Ödmark (tidigare suppleant) till ordinarie ledamot. Vidare föreslog 
valberedningen nyval av Agneta Persson, till suppleant. 
 

Föreningsstämman beslutade med acklamation i enligt med valberedningens förslag 
 
att välja Göran Långsved (omval), Staffan Elmgren (omval), Björn Lindstaf (omval) 

och Johan Ödmark (nyval) som ledamöter i styrelsen intill dess 2013 års ordina-
rie föreningsstämma har hållits, samt 

 

att välja Agneta Persson (nyval) som suppleant i styrelsen för tiden intill dess 2013 
års ordinarie föreningsstämma har hållits. 

 
 

§ 18 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Föreningsstämman beslutade med acklamation i enlighet med valberedningens en-
hälliga förslag 

 
att till revisorer välja dels Ernst & Young AB (omval) för tiden intill dess 2012 års 

ordinarie föreningsstämma hållits  

 
        dels Ann Broström (omval) för tiden intill dess 2013 års ordinarie 

föreningsstämma hållits, samt 

 
 
att till revisorssuppleanter för samma tid välja Ernst & Young AB (omval) för tiden 

intill dess 2012 års ordinarie föreningsstämma hållits  
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        samt Martin Albrecht (omval) för tiden intill dess 2012 års ordinarie 
föreningsstämma hållits.  

 
 
 

§ 19 
Val av ledamöter och suppleanter i hyresutskottet 
I och med dagens föreningsstämma går mandattiden ut för hyresutskottets ordinarie 

ledamöter Tor-Björn Willberg, Mathias Ahlqvist, Anita Fasth och Sune Halvarsson 
samt för suppleanterna Sanna Johansson och Maria Svalfors. 
 

Valberedningens ordförande Peter Krantz meddelade att Mathias Ahlqvist avböjt 
omval, medan övriga förklarat sig beredda att ställa upp till omval. Valberedningens 
förslag var därför omval av ordinarie ledamöterna Tor-Björn Willberg, Anita Fasth och 

Sune Halvarsson. Valberedningen föreslog därutöver nyval av Christer Eklund 
(tidigare suppleant) till ordinarie ledamot i hyresutskottet. Till suppleanter föreslogs 
omval av Sanna Johansson och Maria Svalfors. Då Christer Eklund föreslagits till 

ordinarie ledamot föreslogs därutöver nyval av Göte Långberg, kömedlem till 
suppleant för tiden intill dess 2012 års stämma hållits.  
 

Föreningsstämman beslutade med acklamation i enligt med valberedningens förslag 
 
att till ordinarie ledamöter i hyresutskottet för tiden intill dess 2013 års ordinarie 

föreningsstämma hållits omvälja hyresmedlemmarna Anita Fasth och Sune 
Halvarsson. Valberedningen föreslog därutöver omval av kömedlemmenTor-
Björn Willberg samt nyval av hyresmedlemmen  Christer Eklund, samt 

 
att till suppleanter i hyresutskottet för tiden intill dess 2013 års ordinarie förenings-

stämma har hållits välja kömedlemmen Sanna Johansson (omval) och  

boendemedlemmen Maria Svalfors (omval). 
 
samt slutligen  

 
att    genom fyllnadsval till suppleant för tiden intill dess 2012 års ordinarie stämma 

hållits välja kömedlem Göte Långberg (nyval). 
 

§ 20 
Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen 
Inga Britt Carakitsos, ordinarie fullmäktigeledamot för kv Markpundet, föreslog omval 

av samtliga sittande ordinarie ledamöter och suppleanter i valberedningen. 
Föreningsstämman beslutade i enlighet med Inga-Britt Carakitsos förslag att 
 

att till ordinarie ledamöter i valberedningen för tiden intill dess 2012 års ordinarie 
föreningsstämma välja kömedlem Peter Krantz (omval), hyresmedlem Maud 
Lindgren (omval), kömedlem Bertil Nyman (omval), kömedlem Carl Henric 

Bramelid (omval)), samt 
 
att till suppleanter i valberedningen för samma tid välja hyresmedlemmarna Dag 

Holmberg (omval) och Christina Svenling-Adriansson (omval) samt  
kömedlemmarna Lars Cederholm (omval) och Åsa Janlöv (omval). 
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§ 21 
Fastställande av årsavgift enligt stadgarnas § 5 
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag,  

 
att  årsavgiften ska vara 250 kr,  dock betalar medlem halv årsavgift (125 kr) t o m 
det kalenderår han/hon fyller 18 år, s k ungdomsmedlemsskap.  

 
 
§ 22 

Behandling av motioner 
1. Om ändring av stadgarna § 6. Överföring av medlemskap av Henrik Winberg, 
hyresmedlem i Göken 
 

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag  

att   anse motionen besvarad. 

 

2. Angående rösträtt av Mikael Möller, hyresmedlem i Kampementsbacken 

 

Yttrande gavs av Carl Henric Bramelid. Därefter avgav Mikael Möller yttrande över 
sin motion. Styrelsens vice ordförande Gun Sandquist begärde därefter ordet och 

yrkade bifall till styrelsens förslag över motionen. Carl Henric Bramelid yttrade sig 
ånyo och därefter även Mikael Möller. 
 

Stämmoordförande tog vid denna tidpunkt upp frågan om streck i debatten. 
Stämman beslutade att streck i debatten skulle dras efter anförande av den anmälda 
talaren, Carl Henric Bramelid. 
 

Carl Henric Bramelid avgav yttrande. 
 
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 

 
att   avslå motionen. 
 
 

3 . Angående medlemsmöten av Mikael Möller, hyresmedlem i Kampementsbacken 
 

Mikael Möller föredrog sin motion. Stämmoordförande Ingemar Josefsson hänvisade 
till stadgarnas § 24, där det sägs om närvarorätt, yttranderätt m m på 
föreningsstämman att  ”Anställda i föreningsstämman har rätt att närvara. Anställd 

med ansvar för fråga som behandlas vid föreningsstämman har också rätt att yttra 
sig vid behandling av denna fråga.” Mikael Möller yttrade sig ånyo. 
 

Föreningsstämman  beslutade, i enlighet med styrelsens förslag  

 
att     anse att-sats 1  - att   SKB skall vara en demokratisk  
         organisation där alla medlemmar skall ha lika möjlighet att påverka –  

         för besvarad, samt 
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att     avslå att-sats 2 och 3. 

 
om att   på medlemsmöten får ingen anställd personal närvara     och  
      att   alla personval på alla årsmöten skall vara slutna 

 
 

4. Om att reformera turordningssystemet!  av Ola Kjellberg, kömedlem 
 

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,  i enlighet med styrelsens förslag 
 
att   avslå motionen. 
 

 
5. Om stopp för medlemskap för personer under 18 år av Ola Kjellberg, kömedlem 

 

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,  i enlighet med styrelsens förslag 
 

att   avslå motionen. 
 
 
6. Om seniorboende +55år  av Oleana Visotski, kömedlem 
7. Om trygghetsboende för SKB medlemmar av Monica Odén-Berggren, 
fullmäktigsuppleant för köande, ledamot i hyresutskottet 

 

Debatt hölls gemensamt beträffande motionerna 6 och 7, då styrelsen avgett ett 
samlat utlåtande över dessa motioner. 

 
Carl Henric Bramelid avgav yttrande och yrkade avslag på motionerna.  
 

Ingela Englom avgav yttrande rörande ordningsfråga och påpekade att det frivilligt att 
använda talongen om anmälan till talarlistan. 
 

Därefter beslutade föreningsstämman i enlighet med styrelsens förslag 
 
att   anse motionerna för besvarade. 

 
 
8. Om utveckling av tidningen ”Vi i SKB”  av Monica Odén-Berggren, 

fullmäktigsuppleant för köande, ledamot i hyresutskottet 
 

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag  

att   anse motionen besvarad. 

 
 

9. Om utvecklingsutskott    ett nytt arbetsutskott till fullmäktige  av Monica Odén-

Berggren, fullmäktigsuppleant för köande, ledamot i hyresutskottet 
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Ingela Engblom, fullmäktig i Timmermannen, avgav yttrande och yrkade bifall till 
motionen. 

 
Stämmoordförande konstaterade att två förslag förelåg rörande motion 9; 
 

styrelsens förslag (att anse motion 9 för besvarad), samt  
 
motionens förslag. 

 
 
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag  

att   anse motionen besvarad. 

 
 

10. Om hyressättning och korta besök i SKB-lägenheter av Monica Odén-Berggren, 

fullmäktigsuppleant för köande, ledamot i hyresutskottet 
 

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,  i enlighet med styrelsens förslag  

att   anse motionen besvarad. 

 
 

11. Angående medlemmens val vid inflyttning i det äldre beståndet av Mikael Möller, 
hyresmedlem i Kampementsbacken 

12. Angående medlemmens val vid nyproduktion av Mikael Möller, hyresmedlem i 
Kampementsbacken 
13. Om begäran av utredning om hyres-/ägarmodellen av Stellan von Zweigbergk, 

kömedlem 
14. Om utredning av hyr-/ägamodell av Ingela Engblom, fullmäktig, Maria Bergvall, 
Lena Broman, Daniel Frölander, Christina Ingre, Göran Persson, hyresmedlemmar, 

samt Maximilian Kangur,  kömedlem. Samtliga boende i Timmermannen  

15. Om förnyat ställningstagande till den kritik som Stockholms Stad  avgivit i ett 
tjänsteutlåtande av Stellan von Zweigbergk, kömedlem 

16. Om kooperativ hyresrätt/ägarlägenhetet av Carl Henric Bramelid, fullmäktig för 
köande 
 

Debatt hölls gemensamt beträffande motionerna 11 t o m 16. Styrelsen hade avgett 
ett samlat utlåtande över motionerna 11 t o m 15. På stämmoordförande Ingemar 
Josefssons förslag debatterades även motion 16 i samband med ovannämnda 

motioner.  Motion 16 behandlar samma typ av ärende och om någon av motionerna 
11  t o m 15 skulle bifallas, så kan ej motion 16 bifallas. 
 

Mikael Möller avgav yttrande. Ragnar von Malmborg, fullmäktig för köande, gjorde ett 
inlägg och föreslog avslag på motionerna 11 t o m 15. Carl Henrik Bramelid, gjorde 
ett yttrande. Stellan von Zweigbergk yttrade sig över sina motioner 13 och 15.  Ingela 

Engblom, fullmäktig för Timmermannen, gjorde ett inlägg och yrkade bifall till bifall till 
motionerna 11 – 15, samt avslag till motion 16. 
 

Stämmoordförande tog vid denna tidpunkt upp frågan om streck i debatten. 
Stämman beslutade att streck i debatten skulle dras efter anföranden av de anmälda 
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talarna, Mikael Möller, fullmäktig för köande Åke Mezán, Carl Henric Bramelid, Anna 
Sommardal, fullmäktigesuppleant för Fårholmen-Bredholmen, och slutligen 

styrelseledamot Björn Lindstaf. 
 
Därefter tog stämmoordförande Ingemar Josefsson upp frågan om talartids-

begränsning. Mötet beslutade att fr o m denna punkt införa talartidsbegränsning. 
Stämmoordförande föreslog 3 minuters talartidsbegränsning, och stämman 
beslutade detta. 

Mikael Möller gjorde ett inlägg.  Därefter yttrade sig Åke Mezán. Carl Henric Bramelid 
gjorde ytterligare ett inlägg och annonserade att han tänkte begära votering rörande 
motionerna. Anna Sommardal avgav yttrande. Slutligen gjorde Björn Lindstaf ett 

yttrande och yrkade bifall till styrelsens förslag. 
 
Stämmoordförande konstaterade att tre förslag förelåg rörande motionerna  

11 t o m 16; 
 
styrelsens förslag (om avslag på motionerna 11 t o m 15, samt att anse motion 16 för 

besvarad)  
 
Ingela Engbloms förslag ( om att bifalla motionerna 11 t o m 15, samt avslag 

på motion 16)  
 
samt  Ragnar von Malmborgs förslag (om att avslå motionerna 11 t o m 15). 

 
Stämmoordförande redogjorde för ett förslag till propositionsordning. Motionerna 11 - 
16 skulle ställas mot styrelsens förslag. Om man ville rösta på någon av motionerna 

skulle man rösta avslag på styrelsens förslag. I det fall styrelsens förslag blev 
nedröstat skulle varje motion tas upp för sig. Stämman fastställde 
propositionsordningen. 

 
Stämmoordförande ställde därefter motionernas förslag mot styrelsens förslag.  
Votering begärdes och genomfördes (som försöksvotering) varefter konstaterades  

 
att  stämman beslutat enligt styrelsens förslag. 
 
17. Om välorganiserad andrahandsuthyrning av Monica Odén-Berggren, 

fullmäktigsuppleant för köande, ledamot i hyresutskottet 
 

Carl Henric Bramelid gjorde ett inlägg och begärde avslag på motionen. 

 
Därefter beslutade föreningsstämman i enlighet med styrelsens förslag 
 

att   avslå motionen. 
 
 

18. Om att förlust av lägenheter förvrider turordningssystemet av Monica Odén-
Berggren, fullmäktigsuppleant för köande, ledamot i hyresutskottet 

 

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,  i enlighet med styrelsens förslag 
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att   avslå motionen. 
 
19. Om sänkt avgift för mopedparkering i SKB-garage av Johan Wallnöfer, 
hyresmedlem i Hässelby 
 

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,  i enlighet med styrelsens förslag 
 
att   bifalla motionen. 

 
 

20. Angående parkeringsplatser på SKB:s mark i Gröndal av Erhard Fleck, 
hyresmedlem i Gröndal. Motionen biträds av ett stort antal boende i Gröndal. 

 
Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,  i enlighet med styrelsens förslag 
 

att   anse motionen besvarad. 
 
 

21. Om SKB – Plus av Åsa Janlöv, fullmäktig för köande 

 
Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,  i enlighet med styrelsens förslag 
 

att   anse motionen besvarad. 
 
 

22. Om ofullkomlig köksstandard av Monica Odén-Berggren, fullmäktigsuppleant för 
köande, ledamot i hyresutskottet 
 

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,  i enlighet med styrelsens förslag 
 
att   avslå motionen. 

 
 

23. Om installation av kolfilterfläkt i kvarteret Glöden av Erik Åsenlund, hyresmedlem 
i Glöden 

 

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,  i enlighet med styrelsens förslag 
 

att   anse motionen besvarad. 
 
 

24. Avseende ändring av vad som ingår i medlemmens åtagande respektive 
föreningens av Tommy Pettersson, Anders Hidmark,  Staffan Ström & Isabella 
Hallberg, samtliga hyresmedlemmar i kv Brunbäret 

 

Anders Hidmark, fullmäktig i Brunbäret, avgav yttrande och yrkade bifall till 
motionens förslag, samt föreslog att styrelsen utreder en bra modell för utbyte av 
vitvaror. Förvaltningschef Claes Göthman redogjorde för styrelsens förslag rörande 

motion 24. 
 
Stämmoordföranden ställde styrelsens förslag mot motionens förslag.  
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Konstaterades   

 
att   stämman beslutat enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
 
                                                      
 

25. Om tydligare information kring regler av Emma Engström, hyresmedlem i 
Johannelund 
 

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,  i enlighet med styrelsens förslag 
 
att   bifalla motionen. 
 

26. Om översyn av system för portöppning av Emma Engström, hyresmedlem i 
Johannelund 
 

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,  i enlighet med styrelsens förslag 
 
att   bifalla motionen. 

 
 
27. Om enkät beträffande bredbandsnät  av Toni Lindahl, hyresmedlem i Lillsjönäs 

 

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,  i enlighet med styrelsens förslag 
 

att   anse motionen besvarad. 
 
 

28. Om bredband - förändra monopolet  av Urban Lasson, fullmäktig i Bjälken 
 

Urban Lasson, fullmäktig i Bjälken redogjorde för sin motion. Vidare kommenterade 

han den förkortning av motionen som förekommit i tidningen Vi i SKB. Slutligen 
yrkade han bifall till motionen. 
 

Därefter yttrade sig styrelsesuppleanten Johan Ödmark, som yrkade bifall till 
styrelsens förslag. 
 

Urban Lasson yttrade sig ånyo. Anders Hidmark gjorde ett inlägg. Förvaltningschef 
Claes Göthman redogjorde kring bakgrunden till styrelsens svar. 
 

Stämmoordförande konstaterade att två förslag förelåg rörande motion 28; 
 
styrelsens förslag (om att anse motionen för besvarad), samt 
  

förslaget i motionen.  
 
Stämmoordförande ställde därefter styrelsens förslag mot motionens förslag.  

 
Konstaterades att föreningsstämman beslutat  i enlighet med styrelsens förslag 
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att   anse motionen besvarad. 
 
 

29. Om outnyttjat fiberuttag - ingen kostnad  av Urban Lasson, fullmäktig i Bjälken 
 

Urban Lasson, fullmäktig i Bjälken,  redogjorde för sin motion. Urban  

Lasson kommenterade även här den förkortning av motionen som förekommit i 
tidningen Vi i SKB. Slutligen yrkade han bifall till motionen. 
 

Styrelsesuppleant Johan Ödmark yttrade sig och yrkade bifall till styrelsens förslag. 
 
Fullmäktigsuppleant Anna Sommardahl gjorde ett inlägg, varefter Urban Lasson 

slutligen lämnade replik på Johan Ödmarks yttrande.  
 
Stämmoordförande konstaterade att två förslag förelåg rörande motion 29; 

 
styrelsens förslag (om att avslå motionen), samt 
  
motionens.  

 
Stämmoordförande ställde därefter styrelsens förslag mot motionens förslag.  
 

 
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 
 

att   avslå motionen. 
 
 

30. Angående bredband  av Mikael Möller, hyresmedlem i Kampementsbacken 

 
Mikael Möller redogjorde för sin motion. Carl Henric Bramelid avgav yttrande och 

därefter åter Mikael Möller. 
 
Stämmoordförande redovisade nu att förslag om streck i debatten hade inkommit. 

Stämman beslutade att streck i debatten skulle dras efter anföranden av de anmälda 
talarna Carl Henrik Bramelid, Edvin Incitis - fullmäktig för köande, Anders Hidmark 
och slutligen styrelsesuppleant Johan Ödmark. Dessa avgav sina yttranden. I 

samband med sitt yttrande yrkade Johan Ödmark bifall till styrelsens förslag. 
 
Stämmoordförande konstaterade att två förslag förelåg rörande motion 30; 

 
styrelsens förslag (om att avslå motionen), samt 
  

motionens.  
 
Stämmoordförande ställde därefter styrelsens förslag mot motionens förslag.  

 
 
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 
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att   avslå motionen. 
 
31. Om fiberbetalning - ej oändligt av Urban Lasson, fullmäktig i Bjälken 
 

Urban Lasson avgav yttrande. Urban Lasson kommenterade även här förkortningar 

av motioner i tidningen Vi i SKB. 
 
VD Henrik Bromfält lämnade replik angående kritiken mot motionsförkortningarna i 

tidningen Vi i SKB. 
 
Därefter konstaterade stämmoordförande att endast ett förslag förelåg rörande 

motionen, nämligen styrelsens förslag. 
 
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 

 
att   anse motionen besvarad. 
 
 

32. Angående ljudisoleringstapeter i gamla lägenhetsbeståndet av Ove Seltmann, 
hyresmedlem i Järinge 
 

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,  i enlighet med styrelsens förslag 

 
att   avslå motionen. 
 

33. Om SKBs bostadssociala ansvar av Monica Odén-Berggren, fullmäktigsuppleant 
för köande, ledamot i hyresutskottet 
 

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,  i enlighet med styrelsens förslag 
 
att   anse motionen besvarad. 

 
 

34. Om takterrass/balkong till vindslägenheterna i kv Kartan av Sten Mölleryd, 
hyresmedlem i Kartan 

35. Om uteplatser/terrasser av hyresgästerna på våning 6, kvarteret Päronträdet 
genom Jeanette Ebrin, fullmäktigsuppleant för Bergsfallet-Päronträdet 

 

Debatt hölls gemensamt beträffande motionerna 34 och 35, då styrelsen hade avgett 
ett gemensamt utlåtande över motionerna. 
 

Jeanette Ebrin, tjänstgörande fullmäktigsuppleant från kvarteret Päronträdet avgav 
yttrande och yrkade bifall till motion 34 och till sin motion 35. 
 

Styrelseledamot Linda Kynning yrkade bifall till styrelsens förslag (under de 
förutsättningar som omnämns i motionssvaret) och i enlighet med motionerna 
förslag.  

 
Föreningsstämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag och med 
motionernas förslag  
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att   bifalla  motionerna. 
 
 

36. Om att bygga minst 60 % billigare av Ove Seltmann, hyresmedlem i Järinge 

 
Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,  i enlighet med styrelsens förslag 

 
att   avslå motionen. 
 
 

37. Om SABOs energiutmaning ”Energijakten” av Bertil Nyman, fullmäktig för köande 
 
Bertil Nyman, fullmäktig för köande, avgav ett yttrande och yrkade bifall till motionen. 

 
Föreningsstämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag, tillika 
motionens,  

 
att   bifalla  motionen. 
 

 
38. Angående en återgång till 2003 års kallhyra  av Mikael Möller, hyresmedlem i 
Kampementsbacken 

 

Mikael Möller gjorde ett inlägg och redogjorde för sin motion. Därefter avgav 
styrelseledamot Staffan Elmgren ett yttrande och yrkade bifall till styrelsens förslag. 

 
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 
 

att   avslå motionen. 
 

 
39. Om att se över insatser och hyror i nyproduktion av Margareta Lindell-Arvidsson, 

hyresmedlem i Glottran 
 

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,  i enlighet med styrelsens förslag 

 
att   avslå motionen. 
 
 

40. Om sparande i JAK-banken av Ove Seltmann, hyresmedlem i Järinge 

 
Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,  i enlighet med styrelsens förslag 
 

att   avslå motionen. 
 
 

§ 23 
Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden var anmälda. Stämmoordföranden meddelade dock att 

valberedningens ledamöter och suppleanter samlas direkt efter föreningsstämman 
för ett konstituerande sammanträde. 
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§ 24 

Stämmans avslutande 
Stämmoordföranden tackade de närvarande för en väl genomförd föreningsstämma 
och önskade samtliga en Trevlig Sommar, varefter 2011 års ordinarie förenings-

stämma förklarades avslutad. 
 
 

 
 
Vid protokollet 

 
 
Carina Challis 

 
 
 

Justeras 
 
 

Ingemar Josefsson            Kjell Jakobsson                    Inga-Britt Carakitsos 
ordförande 
 


