
Stockholms Kooperativa 
BOSTADS FÖRENING 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Stockholms 
Kooperativa Bostadsförening, kooperativ hyresrättsförening, 
tisdagen 1 juni 2022 

Plats: 7 A Posthuset, Palmsalen, Vasagatan 28, Stockholm 

Tid: kl. 18.00-23.00 

§1 Stämmans öppnande 

1 (23) 

Styrelsens ordförande Charlotte Axelsson, kömedlem, hälsade de närvarande välkomna till 
SKBs ordinarie föreningsstämma och presenterade styrelsens medlemmar genom att de fick 

resa sig en och en. Därefter förklarades 2022 års ordinarie föreningsstämma öppnad. 

§2 Val av ordförande för stämman 
På förslag av föreningens ordförande Charlotte Axelsson valdes Inga Näslund, icke medlem, 
till stämmoordförande. 

§3 Anmälan av protokollförare och bisittare 
Christina Winroth, icke medlem, anmäldes som protokollförare vid föreningsstämman. 
Karin Oldegård Ljunggren, hyresmedlem, anmäldes som bisittare. 

§4 Godkännande av röstlängd 
Avprickning hade skett vid entren till möteslokalen. Stämmoordförande Inga Näslund 
konstaterade att 91 röstberättigade hade registrerat sig, varav 60 boende och 31 köande. 
Stämmoordförande meddelade att ombud vid stämman måste registreras om de kommer 
eller går under kvällen så att antalet röstberättigade hela tiden är känt. 

Närvarolistan bifogas protokollet. 

§5 Godkännande av dagordning 
Stämmoordföranden Inga Näslund konstaterade att dagordningen varit utskickad. 
Ingen hade begärt ordet. 

Stämman beslutade att godkänna dagordningen. 

§6 Godkänna arbetsordningen 
Stämmoordföranden Inga Näslund konstaterade att arbetsordningen varit utskickad. 

Ingen hade begärt ordet. 

Stämman beslutade att godkänna arbetsordningen. 

§7 Godkännande av närvaro-, yttrande- och förslagsrätt för ledamöter 
och suppleanter i SKBs valberedning som inte är fullmäktig 
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2 (23) 

Stämmoordförande Inga Näslund konstaterade att inga ledamöter i valberedningen som 
inte är fullmäktig fanns i salen. 

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt för av styrelsen 
inbjudna sakkunniga 

Stämmoordförande Inga Näslund konstaterade att inga inbjudna sakkunniga fanns i 
salen men föreningsordförande Charlotte Axelsson aviserade att avgående tillförordnad VD 
Ulf Nyqvist föredrar Verksamhets berättelsen och därmed medges yttranderätt. 

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

Maud Lindgren, ordförande i valberedningen fullmäktig Bondesonen Större, föreslog 
att välja Bertil Nyman och Christian Rudenäs, båda ordinarie fullmäktigeledamöter, att 
justera protokollet tillika vara rösträknare. Dessa båda byttes dock inför den första 
rösträkning ut mot Dag Holm berg och Hans Eriksson, båda ordinarie fullmäktigeledamöter, 
då det visade sig att de förra inte fanns i salen. 

Stämman beslutade att välja Dag Holmberg fullmäktig Järinge och Hans Eriksson 
fullmäktig Kronogården till att justera protokollet tillika vara rösträknare. 

§ 10 Kallelse till stämman 
Föreningskoordinator Erika B Wikström meddelade att kallelse till stämman skickats ut 
med post den 6 maj 2022. 

Stämman beslutade att kallelse till stämman utgått i behörig ordning. 

§ 11 Stämmans beslutsmässighet 
Av SKBs stadgar,§ 25, framgår att minst 40 procent av samtliga röstberättigade skall vara 
närvarande för att stämman skall anses beslutsmässig. 
Stämman konstaterade att detta krav var uppfyllt i och med att 91 röstberättigade 

närvarar vid stämman, det krävs 50 röstberättigade för att uppnå 40 procent. 

§ 12 Styrelsens berättelse 
För dagen tillträdande VD Ingrid Gyllfors, kömedlem, presenterade sig kort; har länge varit 
medlem i föreningen. 

Avgående tillförordnad VD Ulf Nyqvist föredrog styrelsens berättelse för verksamhetsåret 
och lyfte fram följande: 

SKB gjorde 2021 ett resultat på 146 miljoner, året innan 150 miljoner, dvs stabilt resultat. 
Organisationen har en högt värderad verksamhet med många fastigheter i centrala lägen. 

Fastighetsvärdet har ökat kraftigt, värderad till 30 miljarder. Hyreshöjningar blev 1,2 procent. 

2021 hade SKB 8 200 lägenheter och 92 000 medlemmar; en stor och viktig verksamhet. 
Byggnation: Kvarteret Docenten nu inflyttad. Nästa vecka går flyttlass till Skrönan på 
Drottningholmsvägen. I Hagastaden färdigställs lysosomen, det sista kvarteret mot 
Wennergrencenter. 
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3 (23) 

Under 2022 byggstart för minst två projekt: Första spadtag om 14 dagar för Kista äng med 
gångavstånd till Kista centrum och T-bana. Ger 250 lägenheter. Kvarteret Ananasen vid 
bussgaraget på Östra Södermalm kommer hösten 2022. 

SKB har 85 000 medlemmar i kö, vi måste därför utveckla med nyproduktion men det är oklart 
vad som kan genomföras när på grund av beslut från byggnadsnämnder, eventuella 
överklaganden eller andra oförutsedda händelser. SKB har mycket i pipeline fram till 2028 
med det kan stuvas om och komma till eller dras ifrån; vi är i ett tidigt skede i flera projekt. 

Underhåll: Pandemin satte spår i vilket underhåll som har kunnat genomföras; stambyten blev 
satta på vänt. Mycket av det som vi har kunnat genomföra har varit för att minska energi
förbrukningen; att hitta hållbara lösningar, planera solceller, värmeåtervinning, minska 
driftkostnaden, men också renovering av lekplatser genomfördes. 
Antalet ärenden, "felanmälningar" var 34 000 på 8 200 lägenheter. Är det mycket eller lite? 
Fyra ärenden per lägenhet/år i snitt. Är det ett problem? Nej det är ganska normala siffror i
branschen. Man får tolka det positivt, att de boende är måna om sina fastigheter. 
Fastigheterna är inte i dåligt skick. 

SKB har en omflyttning i beståndet på 12 procent/år, vilket är ganska högt. 1 000 lägenheter 
byter varje år hyresgäst i SKB. 55 procent av de 1 000 lägenheterna blir lediga, resten byter 
med varandra. Är den siffran hög eller låg? SKB har en egen bubbla med egen kö där 90 000 är 
medlemmar och kan efterfråga lägenhet. 8 700 är aktivt boendesökande varje år; det har legat 
konstant länge. Marknaden har stor omflyttning naturligt, man flyttar ihop, dör osv. Det 
innebär ökat slitage när många flyttar in och ut men det är positivt när fler kan komma in. 

Effekter av pandemin: De senaste två åren har inställda möten präglat verksamheten, så även i
år. Mycket som stått på vänt har nu dragits igång, mycket efterfrågas nu. Personalen arbetar 
extra hårt i år för att komma ikapp. Ett digitalt möte hölls i maj för köande, det blir ett.fysiskt 
möte till hösten. 

Medlemspaneler: fler än 3 000 medlemmar har aktiverat sig genom att svara digitalt. 
Hållbarhetsambassadörer: Fler och fler är intresserade. 

Medlemstillströmning: Medlemsantalet har ökat till 92 100, ökar med samma takt varje år. 
Aldersfördelning: En majoritet av medlemmarna är under 25 år medan de som bor har 
medelålder 46-65 år, en stor del är över 66 år då det krävs 40-50 års kötid för vissa områden 
för att få lägenhet. Det är viktigt att hålla i minnet att det kommer ett stort antal nya unga 
medlemmar i SKB som kan digital teknik. Hur kan vi modernisera? Digitaliseringssatsningar 
som är på gång är signering av hyresavtal via bank/D och 3D-visningar av lägenheter. 

Standard & Poors (S&P) rating av SKB till "AA-" blev klart i torsdags och kommuniceras nu ut. 
SKB har samma starka rating som de kommunala bostadsbolagen och även SHB och Investor, 
medan många stora privata bolag ligger på "B". 

Trots mörka moln över världen som Ukrainakriget, pandemin, inflation, högre räntor och 
begränsad marktillgång för att bygga så finns det mycket positivt att ta tag i till exempel IT
säkerhet, hållbarhetsfrågorna och den starka ekonomin. 

Men dessa ord tackar Jag för min tid på SKB. 
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4 (23) 

Styrelsens ordförande Charlotte Axelsson, kömedlem, tackade avgående tillförordnad VD 
Ulf Nyqvist för dragningen och för hans tid i föreningen med blommor; "det har varit bra 
med en erfaren person som kommer in med nya ögon". 

Fråga från Ragnar von Malm borg, fullmäktig kö medlem: Är bekymrad över vart SKB är på 
väg; anser att årsberättelsen ser ut som en berättelse från vilket företag som helst, saknar 
medlemsperspektivet. Menar att det saknas kunskap om medlemmarna; hushållstyper, 
inkomster. Saknar en diskussion om huruvida verksamheten passar medlemmarna. 

Stämmoordförande Inga Näslund informerade om att detta tema får tas upp i en motion 
till nästa stämma då det på denna dagordningspunkt endast kan lämnas synpunkter på, eller 
eventuellt tillägg till, befintlig av revisorerna redan reviderad text. 

Stämman beslutade att godkänna styrelsens årsberättelse och lägga den till handlingarna. 

Ordningsfråga: 

Mia Mathon, fullmäktig Hässelby, föreslog en talartidsbegränsning om 3 minuter per inlägg. 
Birgitta Carlerhag, fullmäktig Täppan, föreslog i stället 5 minuters talartid. 

Stämman beslutade genom handuppräckning med klar majoritet om restriktion till 3 min. 

§ 13 Revisorernas berättelse 

Auktoriserade revisor Magnus Fredmer, Ernst & Young AB, i samförstånd med Håkan 
Nord, förtroendevald revisor, angav sin berättelse för verksamhetsåret 2021, s. 82-83 i 
årsredovisningen. Yrkesrevisorerna tittar främst på den lagliga aspekten och att det som 
bestämts genomförs under året. 99 procent av tillgångarna är fastigheter; tillgångarna ska 
generera kassaflöde genom årsavgifter och hyror. Trots pandemin så har kontrollen 
fungerat bra. Avrapporteringar har löpande skett både till föreningsledningen och styrelsen. 

Angående hållbarhet har revisorerna utfört lagstadgad kontroll, se s. 55 i årsredovisningen. 

Försäkringsskyddet är tillfredsställande och arvoden har utgått enligt stämmobeslut. 

Revisor Magnus Fredmer tillstyrkte därmed att stämman fastställer resultat- och balans
räkningen för föreningen. Revisorerna tillstyrkte också att stämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och tillförordnad 
verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 

§14 Fastställande av resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa Resultaträkningen för år 2021.

§15 Fastställande av balansräkning

Stämman beslutade att fastställa Balansräkningen per 31 december 2021.
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5 (23) 

§16 Disposition av årets resultat 
Styrelsens förslag till disposition av resultatet för år 2021 redovisas på s. 81 i årsberättelsen. 
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan 
fastställa dispositionerna för 2021. 

§ 17 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutade med acklamation och enigt att bevilja styrelsens ledamöter och 
tillförordnad verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

§18 Arvode till styrelsen, revisorerna, hyresutskottet, valberedningen
och fullmäktige 

Vid sammanträde den 26 april 2022 beslutade valberedningen att föreslå arvoden till SKBs 
förtroendevalda i enlighet med indexuppräkning grundad på prisbasbeloppets förändring. 
Prisbasbeloppet har under året ökat med 700 kronor, från 47 600 kr till 48 300 kr, vilket 
innebär en ökning med 1,5 %. Beloppen har avrundats uppåt till närmaste 10-tal kronor. 

Funktion Årsarvoden Sammanträdesarvoden 
Andel av 2022 2021 Andel av PBB 2022 2021 

PBB 

Styrelsen Kronor Kronor Kronor kronor 

Ordförande 2,60 125 590 123 760 0,02 970 960 

Vice ordförande 1,41 68 110 67 120 0,02 970 960 
Övriga ledamöter 0,47 22 710 22 380 0,02 970 960 
Suppleanter 0,38 18 360 18 090 0,02 970 960 

Förtroendevald revisor 
Ordinarie 0,36 17 390 17 140 0,02 970 960 

Suppleant 0,18 8 700 8 570 0,02 970 960 

Hyresutskottet 
Ordförande 0,12 5 800 5720 0,02 970 960 

Sekreterare 0,12 5 800 5720 0,02 970 960 

Övriga ledamöter 
0,02 970 960 

och suppleanter 

Valberedning 
Ordförande 0,12 5 800 5720 0,02 970 960 

Sekreterare 0,12 5 800 5720 0,02 970 960 

Övriga ledamöter 
0,02 970 960 

och suppleanter 

Fullmäktige 
Ledamöter och 

0,02 970 960 
suppleanter 

För auktoriserad revisor utgår arvode enligt godkänd räkning. När ordförande eller 
sekreterare i hyresutskottet och valberedningen inte kan närvara på möte, utgår dubbelt 

sammanträdesarvode till den som blir tjänstgörande ordförande eller sekreterare. 

Ulla Wikander. fullmäktig Kartan-Skalan: Yrkande: Att sammanträdesarvodet för 
fullmäktige i enlighet med pris basbelopp höjs till 1 100 kr. 
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Göran Johansson. fullmäktig Mjärden: Yrkar även han på 1100 kr i arvode då han menar att 

det med höjda arvoden blir enklare att engagera nya. 

Maud Lindgren, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag och 
menade att det tycks finnas ett missförstånd. Höjning med pris basbeloppets förändring ger 
48 300 kr x 0,02 = 6 kr höjning av arvodet. Utjämnat till närmaste tiotal ger+ 10 kr, det vill 
säga 970 kr. Vilket innebär en ökning med 1,5% mot förra året. 

Stämmoordförande Inga Näslund: Vid höjning av arvodet får man alltså ändra 
procentsatsen i tabellen för att bibehålla systemet. Det finns alltså två förslag: 
valberedningens förslag om +0,02% vilket ger 970 kr och förslaget att höja till 1100 kr 

(genom justerad procentsats). 

Röstning med acklamation gav otydligt resultat. 
Votering med handuppräckning bedömde ordförande ge majoritet för valberedningens 
förslag. Rösträkning begärdes. 

Stämman beslutade att välja Dag Holmberg och Hans Eriksson, båda fullmäktige, till nya 
rösträknare då de tidigare valda inte fanns i lokalen. 

Röstetalet fastställdes nu till 92 ombud. Röstkortet hålls upp. 
Båda rösträknarna räknar hela salen och jämför sina siffor. 

Stämman beslutade genom handuppräckning med 55 röster för valberedningens förslag, 
en majoritet, att arvoden utgår enligt ovanstående tabell för verksamhetsåret 2022-2023. 

§ 19 Val av ordförande i styrelsen 

Valberedningens ordförande Maud Lindgren, fullmäktig hyresmedlem, redovisade 
valberedningens förslag. Att det har varit ovanliga år plus att föreningen just bytt VD gör att 
valberedningen föreslår omval av samtliga i samtliga organ. Charlotte Axelsson, kömedlem, 
föreslås därmed till omval på ett år. 

Stämman beslutade enhälligt att välja Charlotte Axelsson till ordförande i styrelsen för 
verksamhetsåret 2022-2023. 

§20 Val av övriga ledamöter i styrelsen

Valberedningens ordförande Maud Lindgren, fullmäktig hyresmedlem, förelog omval

även av tidigare ledamöter och suppleanter på två år.

Stämman beslutade i enligt med valberedningens förslag att välja Agneta Persson, 
kömedlem (omval), Mikael lgelström, kömedlem (omval), Patrik Westerberg, hyresmedlem 

( omval) som ledamöter i styrelsen på 2 år. 

Stämman beslutade att välja Mona Finnström, hyresmedlem ( omval) och Martin Holst, 

kö medlem ( omval) som suppleanter i styrelsen på 2 år. 

Stämmoordförande Inga Näslund påminde att resterande styrelseledamöter valdes på två år 

vid förra årets stämma. 
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§21 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Maud Lindgren redovisade valberedningens förslag att
omvälja revisorer från Ernst & Young på ett år samt som förtroendevald revisor Kristina
Harbom, kömedlem, på två år.

Fråga från Carl Henric Bramelid, fullmäktig Dovre, som tidigare suttit i valberedningen, 
frågar "om den fortfarande blir tillsagd vilken revisor man ska välja". 
Svar från föreningsordförande Charlotte Axelsson: För att byta revisor så måste vi göra en 

ny upphandling av revisionsfirma som kan hantera en så stor förening. 
Kommentar från Carl Henrik Bramelid, fullmäktig Dovre: "Då måste stadgarna ändras till att 

valberedningen inte ska utse revisorer". Uppmanar igen om att få ett svar på frågan. 
Frågor från stämmoordförande Inga Näslund att det kanske styrs av lagen att man måste 
upphandla? Och om stadgerevisionen kan se över detta? 

Svar från föreningsordförande Charlotte Axelsson att upphandling inte styrs av lagar 
men att styrelsen kan låta stadgerevisionen titta på detta. 
Svar från valberedningens Robert Flink kömedlem: "Vi har inte fått instruktion om vilken 

revisor vi ska välja men vi har frågat om det ska göras ny upphandling och svaret var nej". 

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag 

att till förtroendevald revisor på 2 år välja Kristina Harbom, kömedlem ( omval). 

att till auktoriserad revisor på 1 år välja Ernst & Young (omval). 
till auktoriserad revisorssuppleant på 1 år välja Ernst & Young ( omval). 

§22 Val av ledamöter och suppleanter i hyresutskottet 

Valberedningens ordförande Maud Lindgren, redovisade valberedningens förslag att på 

två år omvälja tidigare representanter. 

Stämman beslutade i enligt med valberedningens förslag 

att till ordinarie ledamöter i hyresutskottet för 2 år välja Edvin Incitis, kömedlem (omval), 

Mia Mathon, hyresmedlem ( omval), Staffan Ström, hyresmedlem( omval) 

att till suppleanter i hyresutskottet för 2 år välja Susanna Wirmark, hyresmedlem 

( omval), Rolf Arbin, hyresmedlem ( omval). 

§23 Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen 

Föreningsordförande Charlotta Axelsson: Samtliga i valberedningen ställer upp för omval 
på ett år men Maud Lindgren vill efter 30 år i valberedningen nu bli suppleant. Förslagsvis 

går Fredrik Holm i stället upp som ordinarie ledamot. 

Stämmoordförande Inga Näslund: Vi har talat med avgående tillförordnad VD, som i sin 
tur talat med SKBs jurist. Denne har meddelat att både enskild fullmäktig och styrelsen har 

rätt att föreslå valberedning. Styrelsen har föreslagit omval av valberedningen. 
Valberedning väljs alltid på ett år och den utser sedan själva en ordförande. 
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Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att 

till ordinarie ledamöter i valberedningen på 1 år välja Barbro Norgren Forsberg 
(hyresmedlem), Åsa Janlöv (kömedlem), Kjell Jakobsson (kömedlem) samt 
Fredrik Holm (kömedlem). 

att till suppleanter i valberedningen på 1 år välja Maud Lindgren (hyresmedlem), 
Lina Christenson (hyresmedlem), Robert Flink (kömedlem) och Tomas Linderstål 
(kö medlem). 

§24 Fastställande av årsavgift enligt stadgarnas § 5 
Förslaget fanns utskickat. Ingen talare fanns anmäld. 

Stämman beslutade om oförändrade_årsavgifter för år 2023, dvs 250 kr för huvud
medlemskap och 125 kr för ungdomsmedlemskap. 

§25 Behandling av motioner

8 (23) 

Stämmoordförande Inga Näslund konstaterade att flera motioner har gemensamma
styrelseutlåtanden och föreslog därför att de behandlas ihop och påminde om vikten att
lämna begäran om ordet med eventuellt yrkande skriftligen.

Motionerna 1-4 har ett gemensamt utlåtande från styrelsen: 

1. Ett fullmäktige som är med på noterna av Kent Sjölund, hyresmedlem Täppan.

2. Vad innebär §28 i våra stadgar av Christer Behnke, fullmäktig Björkhagen

3. Utöka och förstärka dialogen mellan styrelse, verksamhetsledning och fullmäktige
av Christer Behnke, fullmäktig Björkhagen

4. Följs SKB stadgar? Vilket inflytande har medlemmar i SKB egentligen? av Anne-Lie
Wilhelmsson, fullmäktig Agendan

Pelle Björklund, styrelsen hyresmedlem: Motion 1-4 är viktiga. Styrelsen har lagt ned 
mycket tid på ett utförligt svar; vi har gått igenom grunderna för en kooperativ förening. Vi 
övergick 1933 från direkt- till representativ demokrati. 90 000 medlemmar kräver 
eftertanke om interndemokratin. Styrelsen har ansvar för löpande verksamhet med 
personligt ansvar. 
Det är viktigt att fundera på ansvars- och arbetsfördelningen mellan fullmäktige och 
styrelse, hyresutskottet osv. Fullmäktige är en fantastisk resurs som bör utnyttjas. Styrelsen 
bör efterhöra hur tankegångarna går där. Vad ska fullmäktige besluta om? Enbart om 
styrelsen går utanför sitt mandat, tex om SKB skulle besluta att sluta bygga kan § 28 träda in. 
Motion 1 handlar om utbildning utan att förändra den grundläggande fördelningen, därför 
bifaller styrelsen motion 1 men avslår motionerna 2-4. 

Kent Sjölund, motionär motionl hyresmedlem Täppan: I 2021 års minnestext över Karin 
Wiklund, föreningsordförande i 16 år, stod att SKBs fullmäktige inte alltid är med på 
noterna. Det finns inget forum för att diskutera frågor på djupet, ingen löpande dialog med 
styrelse och VD. Hur får man då Fullmäktige att hänga med? Jo genom utbildning och 
utveckling, även om man kommer långt med sunt förnuft: ideellt engagerade har ofta 
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9 (23) 

begränsade företagskunskaper. Därför behövs kvalitativa utbildningar om företags
ekonomiska begrepp såsom att tolka nyckeltal och förstå årsredovisning och valberednings
utbildning med mera. Arbetsgruppen kan besluta vilka utbildningar. Med mer utbildning 
kommer fullmäktige att bättre kunna utvärdera verksamheten. Bifall Motion 1. 

Lars LingvalL fullmäktig Segelbåten: Påpekar att det vore bättre om motionären fick tala 
först. Jag blir ledsen av yttrandet; styrelsen talar om dialog med kvarteren när det handlar 
om föreningen. Det handlar inte om att ändra ansvarsfördelning utan vi önskar bli mer 
involverade i utvecklingsfrågorna. Vi är inte ett privat bolag; det vore bra om det skapas 
riktlinjer för dialog med styrelsen. Men yrkandet i motionen är väl detaljerat, därför yrkar 
jag på enklare formuleringar: Motion 2: "att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbets
grupp som tar framförs/ag till riktlinier för tolkning av 128 i stadgarna, för beslut av 
föreningsstämman. Motion 3: "att ge styrelsen i uppdrag att skapa en mer kontinuerlig dialog 

med fullmäktige genom exempelvis workshoppar och digitala aktiviteter". 

Stämmoordförande Inga Näslund påminner om att om någon lämnar mötet så måste 
ni ge ert namn. 

Christer Behnke, motionär motion 2 fullmäktig Björkhagen: Att styrelsen tillsätter en 
arbetsgrupp som ger tydliga riktlinjer kring §28 för att ge fullmäktige större chans att ge sin 
syn på strategiska val, större möjligheter att påverka, ge exempel på vad som är "av 
principiell art eller större ekonomisk betydelse". Vi måste hitta en gemensam tolkning av 
§28. Styrelsen tycker tydligen att de kan bygga var som helst i Sverige. Som det är nu kan vi
påverka enbart genom att byta ut hela styrelsen.

Anders Syren, fullmäktig Grundläggaren: Som von Malmborg har jag varit med länge. 
Det är inte populärt att vara fullmäktigledamot. På 80-talet var vi de enda som gick upp i 
talarstolen. Inga motioner, inga propositioner, allt var lugnt, vi hade en bra bostadspolitisk 
situation, det rullade på. Det räckte med en vardagkväll. Idag när vi är en större organisation 
och har en annan bostadspolitisk situation ska 30-40-50 motioner klaras av på en vardags
kväll. Den enda skillnaden är ett motionsmöte innan där vi kan tala med varandra. 
Styrelsen har inte tagit möjligheten att kommunicera med Fullmäktige om frågorna. 
Hur få en fungerande interndemokrati så att folk vill ställa upp? Vi bör göra som på 
Klimatriksdagen: alla som har förslag kan skicka in, alla får vara med och diskutera och 
vaska fram förslag. Vi har en brist på kommunikation med styrelsen. 

Anders Widmark. fullmäktig Brunbäret. Detta är viktiga motioner. Vi har olika uppfattningar 
om vad som är viktigt. Förstår inte svaret, varför styrelsen är obekväma att ta upp en 
diskussion om vilka frågor det gäller, bland annat Uppsala. Engagemanget för strategiska 
frågor är högt i Fullmäktige, ta till vara det. Viktigt att gå vidare med diskussion med 
Fullmäktige: Bifall till motion 2. Bifall Lars Lingvalls att-sats. 

Anne-Lie Vilhelmsson, fullmäktig Agendan. Vill tala om motion 4. Styrelsen missar att ha 
olika perspektiv i de fina presentationerna. Syftet var det som ni alla instämmer i; mer 
information, bättre dialog om strategiska frågor. Fram till 2019 ska i snitt 76 lägenheter /år 
byggas, 2022-2028 kommer vi bygga 263 lägenheter /år, vilket rimligen innebär högre 
hyror, vilket vi inte diskuterat. Varför har vi mer avkastning än Familjebostäder och Svenska 
bostäder? Styrelsen har personligt ansvar men de boende betalar det som beslutas. Vi 
behöver en löpande dialog med styrelsen, som angående Uppsala. Bifall motion 4. 
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Ragnar von Malm borg, fullmäktig kö medlem: Det finns engagemang och behov av detta. 
Jag fick inte diskutera detta under Årsberättelsen vilket förvånar mig. 
Bifall motion 2 och 3 + Lars Lingvalls yrkande. 

Rebecka Bolstad Stålnacke, motionär motion 20 kömedlem: Hade velat underlätta att 
motionären får tala först genom att lägga följande yrkande: att personer som begär ordet 

skriver vid motionsnumret om de är motionären men har inte rätt att göra det. 

Fredrik Holm, fullmäktig kömedlem och valberedning: I valberedningen är en grund
läggande uppgift att föreslå kandidater som vi tror har förnuft och insikt att fullgöra 
uppgiften och samarbeta. Vi kanske inte alla vill sätta oss in i alla detaljer. Vi har förtroende 
för dem som valts. SKB är en framgångssaga på område efter område. Vi kan förbättra och 
finslipa men vi har folk som gör ett bra arbete. Låt oss inte bara kritisera och låta som att 
föreningen håller på att kapsejsa. Bifall till styrelsens utlåtande. 

Kerstin Nöre Söderbaum, fullmäktig kömedlem: Detta är angelägna motioner, det är bra att 
styrelsen har fått lägga fram sina synpunkter. Och att vi fått korta sammanfattningar och 
inlägg från motionärerna, ett bra sätt att hantera motionerna. 

Christer Behnke, motionär motion 3, fullmäktig Björkhagen: Vi vill ha en dialog, inte säga att 
styrelsen gjort ett dåligt jobb. Vill ha en plattform för strategiska frågor; det finns kanaler 
men inte mellan styrelsen och Fullmäktige. Bifall till motion 3. Kan jämka mig gällande att 
inte göra styrelseprotokoll tillgängliga för Fullmäktige. 

Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten: Det är fel i utlåtandet: styrelsen glömmer att det bara är 
stämman som kan ändra stadgarna. Det står att styrelsen beslutar om hyrorna men 
stämman kan ge direktiv om allt. Styrelsen har "lydnadsplikt" mot Fullmäktige såsom 
bo lagsstyrelser har mot bolagsstämman. 
Att styrelsen i en ekonomisk förening har ensam beslutanderätt i förvaltningsfrågor 
stämmer inte. Detta användes tidigare som skäl till att ta bort motioner genom att kalla dem 
förvaltningsfrågor. Bifall mina ändringsförlag för motion 2-3 om att skapa en kontinuerlig 
dialog genom workshops och digitala möten. 

Annette Lebbad, fullmäktig Motor: Tilläggsyrkande att stämman läggs en heldag på en helg. 

Anders Syren, fullmäktig Grundläggaren:_SKB är bra. Men som gammal föreningsräv vill jag 
se SKB mer demokratiskt. För det krävs mer dialog mellan Fullmäktige och styrelsen. Av 42 
motioner skulle hälften inte finnas om vi hade haft en löpande dialog. Tillstyrker motion 2 
och föreslår att motionerna behandlas separat. 

Pelle Björklund, styrelsen hyresmedlem: Jag blev personligen berörd av en del inlägg, det 
var tex jag som skrev artikeln om Fullmäktige som inte var med på noterna. Styrelsen vill 
utveckla möjligheter till dialog, vi för den diskussionen inom styrelsen. Däremot har vi inte 
tyckt att det hör ihop med §28 som kan bli ett strypkoppel på styrelsen. Har man inte 
förtroende för styrelsen att agera inom stadgan så får man välja en annan styrelse. Det vore 
fel om alla eventualiteter ska fall under §28; det kan bli 500% i ränta och styrelsen behöver 
kunna agera snabbt. Bifall styrelsens utlåtande. 

Stämmoordförande Inga Näslund: Vi kommer att fatta beslut varje motion för sig. 
Följande propositionsordning föreslås: 
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Motion 1 finns bara styrelsen bifall. 

11 (23) 

Motion 2 ställs styrelsens avslag mot bifall motionen och sedan tar vi ställning till tillägget 

från Lars Lingvall om att tillsätta en arbetsgrupp. 

Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten menar att tilläggsyrkandet borde tas innan motionen 

eventuellt avslås men Stämmoordförande Inga Näslund påminde att tillägg bara kan göras 

till styrelsens utlåtande, man kan inte ändra i lagd motion. 
Motion 3: styrelsens avslag mot bifall+ ett tillägg från motionären att man inte ska ha 

styrelsens protokoll tillgängliga för Fullmäktige även om motionen vinner. 

Motion 4: styrelsens avslag mot bifall, inga tillägg. 

Till sist tillägg om att Fullmäktige framöver ska hållas på helger. 

Stämmoordförande Inga Näslund tipsar om "att man kan skriva på lapparna om man är 

motionär" kan läggas till Arbetsordningen för kommande stämmor. 

Motion 1: Stämman beslutade att bifalla motion 1. 

Motion 2: Röstning med handuppräckning. Styrelsens utlåtande fick 48 röster, en majoritet. 

Stämman beslutade att avslå motion 2. 

Nytt antal närvarande ledamöter: 89 

Motion 3: Röstning genom handuppräckning. Avslag 46 röster, bifall 39. 

Stämman beslutade att avslå motion 3. 

Motion 4: Röstning genom handuppräckning. Tydlig majoritet för att avslag. 

Stämman beslutade att avslå motion 4. 

Lars Lingvalls tillägg till styrelsens utlåtande över motion 1: votering begärdes. 
Röstning genom handuppräckning: En majoritet för avslag. 

Stämman beslutade att avslå tillägget. 

Tillägg: workshopar digitala aktiviteter: bifall från styrelsen och stämma. 

Stämman beslutade att bifalla tillägget. 

Tillägg att Fullmäktige ska ligga på helgen. Styrelsen kan tänka sig båda varför stämman 

röstade genom handuppräckning: en tydlig majoritet var för stämma en helg. 

Stämman beslutade att ordinarie Fullmäktigemöte framöver ska förläggas på en helg. 

Motion 5-7 har gemensamt styrelseutlåtande: 

5. Redovisa underlag för beslut om etablering i Uppsala! av Jan Granath, fullmäktig
Stångkusken

6. Stop för mer byggnation i Uppsala av Anne-Lie Vilhelmsson, fullmäktig Agendan

7. Redovisning av styrelsens underlag för besluten om Uppsala av Lars Lingvall,
fullmäktig Segelbåten

Charlotta Axelsson, styrelseordförande: Var SKB ska bygga diskuterar vi ofta. Att knyta det 

till en kommungräns känns främmande, kommungränserna har ju förändrats. 

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 7
0a

67
49

b-
1d

23
-4

32
6-

8b
d3

-3
0b

1a
47

60
0f

e



12 (23) 

Ska vi knyta det till kollektivtrafiken? Vi måste vara lyhörda för hur regionen förändras. 
Bifall styrelsens avslag. 

Jan Granath, motionär motion 5 fullmäktig Stångkusken: Uppsala har inte diskuterats. Den 
14 juni 2018 stod avsiktsförklaring om Uppsala på hemsidan, den 29 maj dvs 14 dagar före 
diskuterades en motion om utvidgat geografiskt område. "Det pågår en bredare analys som 
ska landa i riktlinjer" svarade styrelsen, 14 dagar senare är det klart. Hur kunde det gå så 
snabbt? Jag frågade vad som hänt, skrev till kansliet för att fråga hur många styrelsemöten 
som hållits? Handlingarna ingår i det som ska granskas av revisorerna, men alla fullmäktige 
får inte begära ut handlingar. Bifall motion 5. 

Anneli Wilhelmsson, motionär motion 6, fullmäktig Agendan: Har köat i 40 år för att bo i 
Stockholm. Köande undrar vad SKB håller på med, det är inte bara en enskild motionär som 
tycker Uppsala är ett dåligt val. Om det är bra, berätta då varför. Vill att vi sätter stopp för 
Uppsala. Bifall motion 6. 

Lars Lingvall, motionär motion 7 fullmäktig Segelbåten: Vi borde ha utlyst §28 ... Trots 
upprepade frågor om grunderna till beslutet så har vi ännu inte fått svar. Eller innehållslösa 
eller felaktiga svar, utförligt kommenterade i min motion. 
Vi begär att styrelsen ska redovisa underlag för sitt Uppsalabeslut. I år lägger styrelsen till 
svaret att en marknadsanalys inte är lämplig att redovisa av konkurrensskäl, men kan 
ingenting redovisas om grunderna till beslutet? Då verkar det som att beslutet har fattats på 
lösa grunder. Bifall till motion 7. Motion 5 har liknande yrkande, därav bifall till motion 5. 

Stämman var redo att gå till beslut. 87 röstberättigade. 
Styrelsen har i utlåtande avslagit motion 5-7. 

Motion 5: Stämman beslutar efter acklamation att avslå motion 5. 
Rösträkning begärdes. Handuppräckning ger 44 avslag, 32 bifall. 
Stämman beslutade att avslå motion 5. 

Motion 6: Handuppräckning visade att det fanns en majoritet för avslag. 
Stämman beslutade att avslå motion 6. 

Motion 7: Handuppräckning visade att det fanns en majoritet för avslag. 
Rösträkning begärdes. Avslag fick 46 röster, vilket var en majoritet 
Stämman beslutade att avslå motion 7. 

Motion 8-10 har gemensamt styrelseutlåtande: 

8. SKB bör snarast återkalla och upphäva avsiktsförklaringen till Uppsala kommun om
att fortsätta bygga hyresrätter där under en 1 Oårsperiod av Ulla Wikander, fullmäktig
Kartan-Skalan 

9. Vilken markstrategi ska gälla i Stockholms Kooperativa Bostadsförening av Christer
Behnke, fullmäktig Björkhagen

10. Var kan SKB bygga? av Åsa Janlöv, kömedlem
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Charlotta Axelsson, styrelseordförande: Var vi ska bygga kan diskuteras. Det förändras 
beroende på regionen, kollektivtrafiken och var vi kan få mark. Vi får för få markanvisningar 
i Stockholm stad. Bifall till styrelsens utlåtande. 

Ulla Wikander, motionär motion 8 och fullmäktig Kartan-Skalan: Jag kräver inte någon 
granskning ang. Uppsala men föreslår att SKB backar från avsiktsförklaringen som givits 
Uppsala kommun. I svaret på motionen 7 står att vi inte har förbundit oss att bygga mer i 
Uppsala; styrelsen bör återkalla byggandet av 600 hyresrätter i Uppsala. Bifall motion 8. 

Christer Behnke, motionär motion 9, fullmäktig Björkhagen: Har krävt att Fullmäktige ska 
vara beslutande om markstrategi men styrelsen bara avslår och besvarar. Det är av 
principiellt värde att Fullmäktige beslutar om markstrategi, Fullmäktige bör avgöra vilka 
alternativ som kan komma i fråga. Bifall motion 9. 

Åsa fanlöv, motionär motion 10 kömedlem: Det talas både för lite och för mycket; hela tiden 
ska det diskuteras Uppsala. Ge då styrelsen ett geografiskt område där de får bygga, tex 
inom Stockholms län och 60 minuters resa. Vi kan inte diskutera varje plätt. 
Det är en missuppfattning att detta tar bort lägenheter från kön. 
Stadgarna säger inte var SKB kan bygga och ett eventuellt beslut kan inte vara hugget i sten. 
Jag har besökt huset i Uppsala, det är fint. Ligger i Rosendal som är väldigt trevligt. Det finns 
restauranger, mataffär och buss från stationen. 

Lars Lingyall, fullmäktig Segelbåten: Styrelsen borde ha frågat Fullmäktige om var man kan 
bygga innan beslutet. Motion 8-10 avser just markstrategin. Fullmäktige bör besluta i frågan 
men inte utan ordentligt underlag, det bör redovisas med för- och nackdelar. Det kan finnas 
andra alternativ, men medlemmarna önskar inte lägenheter i Uppsala. Bifall första att
satsen motion 8. 

Fredrik Holm. fullmäktig kömedlem: Jag har försvarat SKBs satsning i Uppsala. Har bott i 
Uppsala i många år, under denna period har jag arbetat i sex stadsdelar i Stockholm. Arbets
och bostadsmarknaden styrs inte av kommun- eller ens länsgränser. Uppsala ingår i 
Storstockholm. Under pandemin skedde utflyttning; Uppsala är ett komplement. Bifall 
styrelsens utlåtande. 

Hans Eriksson. fullmäktig Kronogården: Det är 4 7 min mellan centralstationerna; Uppsala är 
inte ännu Storstockholm men en stor del av arbetsmarknaden ligger norr om Stockholm. Är 
det sakfrågan eller kommunikationen man attackerar? Styrelsen måste adressera frågan. 

Anneli Wilhelmsson. fullmäktig Agendan: Uppsala kanske ska ha en egen kooperation. Jag 
har stått i kö i 40 år, inte för att bo i Uppsala. Detta är en kö för att bo i Stockholm. Vi är en 
kooperation och vi ska hålla ihop vår strategi. Kan vi ha fastighetsskötare i Uppsala i egen 
regi när avstånden blir så stora? 

Anders Widerberg, styrelsen kömedlem: Alla i Fullmäktige borde få utbildning om 
marknaden för byggrätter; vi har uppdrag från de 80 000 i kön att bygga enligt stadgarna. 
Styrelsen försöker det. Uppsala har inte stulit någon byggnation från Stockholm. 

Lars Lingyall, fullmäktig Segelbåten: Kommer fullmäktige att resa hit från Uppsala till 
motionsmötet och stämman när de inte har SL-kort? I Jubileumsboken 2016 skrev förra 
ordföranden Eva Nordström att SKB är experter på Stockholm och att expansion inte var 
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aktuellt, att SKB ska vara medlemsdrivet och personligt, men det blir inte möjligt i längden. 
Att bygga och förvalta själva försvåras. 

Streck i debatten begärdes och beslutades. 
Stämman var redo att gå till beslut. 

Styrelsen hade i utlåtande besvarat andra att-satsen i motion 9 och 10 och avslagit motion 8 
och första att-satsen motion 9. 

Motion 8: Stämman beslutade genom acklamation att avslå motion 8. 

Motion 9: Stämman beslutade genom acklamation att avslå första att-satsen motion 9, 
att andra att-satsen besvaras enligt styrelsens utlåtande. 

Motion 10: hade bara ett yrkande: att besvara den. 
Stämman beslutade att besvara motion 10 enligt styrelsens utlåtande. 

Motionerna 11-14 har ett gemensamt styrelseutlåtande: 

11. SKBs hantering av hyreshöjningsfördelningsmodellen av Birgitta Carlerhag,
fullmäktig Täppan

12. Utvärderingen av modellen för hyreshöjningar bör göras om innan modellen

fortsatt tillämpas av Lena Berg, hyresmedlem Stångkusken 

13. Modellen för hyreshöjningar av Åke Persson, kömedlem

14. Beslut av stämman om modellen för fördelning av hyreshöjningar av Lars Lingvall,
fullmäktig Segelbåten

Sune Halvarsson, styrelsens föredragande: SKB har alltid haft någon form av policy, ibland 
fick alla samma procenttal. Det var inte bra för då vidgade vi klyftan mellan billiga och dyra 
lägenheter. Ibland var det samma krontal, dvs lägenheter med låg hyra fick högre 
procentuell ökning än dyra. Det var inte heller bra. 
Vi fördelar nu efter kriterierna i stadgan= hyreshöjningsfördelningsmodellen. 
En modell som vi kan tillämpa år efter år. Man stoppar in procenttalet i modellen. 
Ger lite högre i innerstaden med låga hyror och lite lägre i ytterområden med höga hyror. 
Men ger ingen stor förändring, hyrorna är fortfarande relativt låga. 
Bifall styrelsens utlåtande. 

Birgitta Carlerhag, fullmäktig Täppan: Vi behöver transparens och delaktighet: Vilka 
möjligheter har vi att påverka? Önskar vi en annan hantering? Detta borde ha förelagts 
Föreningsfullmäktige 2015 då en utvärdering gjordes, frågetecknen är många. 
Arbetsgruppen skriver att det är angeläget att medlemmarna har förtroende för modellen. 
Det saknas viktiga dokument som jag efterlyste den 18 maj. Under året gick arbetsgruppen 
igenom en stor mängd modeller men vilka studier, vilka modeller? Jag har efterlyst en 
rapport. Bifall motion 11. 

Erik f ohansson, fullmäktig Dyvinge: Nuvarande modell är fantastiskt bra. Enkel. Det är lätt 
att se hur ökningen kommer att slå. Den är rättvis. Ger 10% ökning i de mest attraktiva 
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områdena. Ger ett rättvist resultat och inte bara för de som har 40-60 års kötid. Bifall 
styrelsens utlåtande. 

15 (23) 

Jan Granath, fullmäktig Stångkusken. Motionären Lena Berg, hyresmedlem Stångkusken var 
med på motionsmötet i förra veckan. Hon fick inte svar på sina frågor. 
Vi anser att det år 2015-2022 slagit hårt i innerstan. Utvärderingen av nya modellen genom
fördes av samma personer som utformat den, de borde varit fristående. 
Gruppens resultat har med minsta möjliga ansträngning kommunicerats till medlemmarna. 
Utvärderingen hade brister och motsägelser, det finns oklarhet och frågor att förtydliga. 
Slutrekommendation är trots det att den ska fortsätta tillämpas men vi borde först göra 
färdigt utvärderingen. Tilläggsyrkande gällande motion 12 första att-satsen: 11att 
utvärderingen av hvreshöinings-fördelningsmodellen som SKB genomfört i intern arbetsgrupp 
och som rapporterats 2021-09-08 görs om 11• Bifall till andra och tredje att-satserna. 

Anders Hidmark, fullmäktig Brunbäret: Det är svårt att förstå vad som är bra eller dåligt 
med modellen. Svårt att säga om den är rättvis eller inte, den är inte lättbegriplig. 
Men hyresutskottet har accepterat den. För vanliga hyresrätter ges procentpåslag, 
vilket är lättare att förstå. I det nya beståndet vet vi inte hur det kommer att göras. Mer 
behöver utredas. Känns oklart. Bifall motion 12. 

Staffan Ström, fullmäktig Brum bäret. Arbetsgruppen och hyresutskottet har vägt och prövat 
så att det ska vara tydligt vad höjningen baseras på. Vi har gjort ett bra jobb och varit 
överens. Ingen modell är perfekt. Modellen ska utvärderas en gång till. Vill få reaktioner från 
er så att vi i nästa utvärdering om 3-4 år kan justera och hela tiden utveckla den. 

Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten: Motionerna handlar igen om dialog och om att 
Fullmäktige ska fatta beslut om riktlinjer för hyressättningen. De nya riktlinjerna åren 2003 
och 2009 beslutades av Fullmäktige. Modellen från 2014 fastställdes av styrelsen själv. 
Rapporten har inte lyfts fram på hemsidan och med bara en liten notis i Vi i SKB där det bara 
stod att den fungerar väl. Styrelsen vill tydligen inte väcka intresse för hyresfrågan. Motion 
14 ställer befogade frågor. Detta behöver diskuteras och beslutas i Fullmäktige. Bifall motion 
11 och 14 + fan Granaths yrkande. 

Birgitta Carlerhag, motionär motion 11 fullmäktig Täppan: Men tidsbegränsning på tre 
minuter så hann jag inte ens lägga mitt yrkande. För att få aktiva medlemmar att diskutera 
frågor så är det viktigt att de får framföra sina synpunkter. Vill få bakgrundsmaterial för svar 
på viktiga frågor. Det tar tid att skriva motioner och tid att förbereda vad man ska säga. Hur 
ska man vilja fortsätta? Hur ska vi hitta en dialog med varandra? Vi måste kunna diskutera 
även om vi har olika ståndpunkter. Skriftligt yrkande identiskt motionens. Bifall motion 11. 

Sune Halvarsson, styrelsen hyresmedlem: Det är fel när ni säger att vi har utvecklat en ny 

modell; vi har försökt att hitta en modell för hyreshöjningarna. Vi har tillämpat kriterierna 
som gäller i SKB. Uppenbarligen har vi varit dåliga på att kommunicera det. 
Jag har svårt att förstå varför ni blir så förskräckta över resultaten; om man tittar på 
hyresstrukturen så är den lika som för 5 år sedan. Exempelvis mellan Segelbåten och 
Tegelpråmen så skiljer det 2 kr mellan 20 kr och 18 kr höjning. Det är fel att påstå att det är 
en radikal förändring. Vi har gjort fördelningar tidigare, olika varje gång. Vi ville hitta en 
lättare modell som folk förstår, där det är lätt att sätta sig in i och se resultatet. Bifall 
styrelsens utlåtande. 
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Talarlistan är blank. Stämman var redo att gå till beslut. 
Motion 11: styrelsens avslag ställdes mot bifall motionen. 

16 (23) 

Beslut med acklamation ger avslag. Votering med handuppräckning ger majoritet för avslag. 
Stämman beslutade att avslå motion 11. 

Motion 12: Endast styrelsen yrkande på avslag första att-satsen och besvarande av andra 
och tredje att-satsen fanns. Yrkat tillägg till utlåtandet från Jan Granath (snarlikt motionens, 
stryka fyra sista orden) tas upp sist. 
Stämman beslutade att avslå motion 12 att-sats 1. 
Stämman beslutade att besvara motion 12 att-sats 2 och 3. 

78 röstberättigade i salen nu. 

Motionen 13: Endast styrelsen avslagsyrkande på att-satserna 1 och 2, besvarande på att
sats 3 fanns. Beslut genom acklamation. 
Stämman beslutade att avslå motion 13 att-satser 1 och 2. 
Stämman beslutade att besvara motion 13 att-sats 3. 

Motion 14: Styrelsens avslag ställdes mot bifall motionen. 
Acklamation ger avslag. Votering med handuppräckning ger majoritet för avslag. 
Stämman beslutade att avslå motion 14. 

Stämman beslutade att godkänna styrelsens- och hyresutskottets utlåtanden. 

Granaths tillägg till utlåtandet: "att utvärderingen av hyreshöjningsfördelningsmodellen 
som SKB genomfört i intern arbetsgrupp och som rapporterats 2021-09-08 görs om". 
Stämmoordförande Inga Näslund: Ni menar göras om nu? Styrelsen har avslagit det. 
Votering med handuppräckning ger majoritet för avslag. 
Stämman beslutade att avslå tillägget. 

Motion 15. Hur större stadgeändringar bör genomföras av Lars Lingvall, fullmäktig 
Segelbåten 
Lars Lingvall, motionär fullmäktig Segelbåten: Det är olyckligt att binda styrelsen från 
snabba stadgeändringar; stadgan ska vara ett levande dokument. Det bör stå i stadgarna att 
större förändrar ska annonseras tre veckor före motionsstopp. Bifall till andra att-satsen i 
motion 15. 

För att-sats 1 fanns bara styrelsens yrkande om besvarande. 
Att-sats 2 ställdes mot styrelsens avslag: genom acklamations fanns majoritet för avslag. 
Stämman beslutade att avslå motion 15. 

Motion 16. Stadgeändringar beträffande omyndiga och omyndigas föräldrar av Lars 
Lingvall, fullmäktig Segelbåten 
Lars Lingvall, motionär fullmäktig Segelbåten: Tre motioner år 2020 skrevs av ett barn. En 
förälder får och ska företräda sitt barn i personliga angelägenheter och personliga tillgångar, 
men vilka personliga angelägenheter behandlas på stämman? Är investeringsstöd för 
nybyggande en 1-årings intresse? Omyndiga bör inte ha motionsrätt och rätten att företräda 
omyndigt barn på stämman tas bort. Bifall motion 16. 
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Styrelsens avslag ställdes mot bifall motionen genom acklamation. Gav avslag. 
Votering begärdes: genom handuppräckning fanns tydlig majoritet för avslag. 
Stämman beslutade att avslå motion 16. 

Det går inte tekniskt att få mer ljus i salen. 

Motion 17. Motion om önskemål vid visning av lediga lägenheter av Claes Tjäder, 
fullmäktigesuppleant kömedlem 
Enbart styrelsens besvarande av motionen fanns. 
Stämman beslutade att anse motion 17 besvarad. 

Motionerna 18 och 19 har ett gemensamt styrelseutlåtande: 

Motion 18. Överföra medlemskap till barn av Per Burman, kömedlem 
Motion 19. Möjlighet att överlåta kötid av William Falkengren, kömedlem 

Motion 18: styrelsens avslag ställdes mot bifall motionen genom acklamation. 
Stämman beslutade att avslå motion 18. 
Motion 19: styrelsens avslag ställdes mot bifall motionen genom acklamation. 
Stämman beslutade att avslå motion 19. 

17 (23) 

Motion 20. Införande av ungdomsbostäder på försök av Anna Rebecka B. Stålnacke, 
kömedlem 
Rebecka Bolstad Stålnacke, motionär kö medlem: Kan införande av ungdoms bostäder 
genomföras utifrån stadgarna? Måste enligt stadgan alla kunna intresseanmäla sig för alla 
lägenheter? Är inte så idag utan 1/3 av medlemmarna är utestängda från att intresseanmäla. 
Det är därmed möjligt att fyra lägenheter per år kan intresseanmälas bara av ungdomar. Det 
är också OK föreningsrättsligt om sakligt motiverat. Jag skulle vilja yrka bifall men är bara 
kömedlem: uppmanar en fullmäktig att yrka bifall. 
Anette Lebbad, hyresmedlem Motorn: bifall till motion 20. 

Martin Holtz, styrelsen kömedlem: Iden är lowärd men den har kommit upp flera gånger 
tidigare angående äldreboende, studentbostäder osv och vi har ansett att man då går runt 
turordningsreglerna. Det leder till att en 27-åring med längre kötid får träda tillbaka för en 
yngre, är till nackdel för dem som stått längre i kö. 

Stämman var redo att gå till beslut. Styrelsen har i utlåtande avslagit motionen. 
Stämman beslutade med acklamation att avslå motion 20. 

Motion 21. Motion angående nybyggnation i SKBs befintliga kvarter, av Emma Dansare, 
Minna Almqvist, Sanne Sundberg, Helena Pirnes, Göran Svahn, Marianne Mehring, Britt
Marie Kronström, Eva Liljequist, Astrid Sandblom, Åsa Cederqvist, Mimmi Adborn 
Håkansson, Sylvia Nykvist, Aminah Al Fakir Bergman, Emma Hjelm, boende, Rolf Sävström, 
Anja Ran, Anna Sjöström, Cajsa Pettersson, Lena Säberg, Anna Tebelius och Rolf Lundström, 
hyresmedlemmar Sigbardiorden, Carl Linnander och Thor Linnander, ungdomsmedlemmar 
samt Leif Kronström, kömedlem. 

Enbart styrelsens besvarande fanns som yrkande. 
Stämman beslutade att besvara motion 21. 
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Motion 22. Laddstolpar av Svante Hellman, hyresmedlem Björkhagen 
Enbart styrelsens besvarande fanns som yrkande. 
Stämman beslutade att besvara motion 22. 

Motion 23. Optisk sophantering av Åsa Janlöv, kömedlem 
Enbart styrelsens besvarande fanns som yrkande. 
Stämman beslutade att besvara motion 23. 

67 röstberättigade i salen nu (vid 50 måste vi avbryta). 

Motion 24. Agenda 2030 och de globala målen av Åsa Janlöv, kömedlem 

18 (23) 

Åsa fanlöv, motionär kömedlem: Denna vecka sker Klimat SO+ både i Nacka och i Älvsjö. Jag 
kände att vi inte vet vad SKB gör i frågan. Svaret är bra men angående solceller: Om det finns 
en inventering och två platser kan vara aktuella så vore det roligt att veta vilka de är. 

Anders Syren, fullmäktig Grundläggaren: En grupp ska visst se på trähus i Sollefteå. EPC 
bygg har byggt i Västerås, de har visningar för privatpersoner vid tre tillfällen i höst, kostar 
150 kr. Guide är energiexpert Hans Ek som har ritat husen, det vore bra om någon mer till 
exempel från styrelsen följde med. 

Enbart styrelsens besvarande fanns som yrkande. 
Stämman beslutade att besvara motion 24. 

Motion 25. Hur är kaffet märkt? av Åsa Janlöv, kömedlem 
Åsa fanlöv, motionär fullmäktig kömedlem: Fair trade är den bästa miljömärkningen, det 
borde framgå att vi har det. Har talat med Annika Ekeberg, SKBs hållbarhetsansvariga: På 
kontoret har man fyra fair trade. SKB bör behålla Fair trade och stå på sig om det vid 
konferenser etcetera 

Enbart styrelsens besvarande fanns som yrkande. 
Stämman beslutade att besvara motion 25. 

Motionerna 26-28 har ett gemensamt styrelseutlåtande: 

Motion 26. SKB ska ha bestämda kriterium för reducering av hyra vid 
lägenhetsbränder av Sara Widebäck, hyresmedlem Björkhagen 

Motion 2 7. Det ska finnas en anställd inom SKB som är ansvarig för frågor som rör 
oväntade händelser av Sara Widebäck, hyresmedlem Björkhagen 

Motion 28. SKB utfärdar en handlingsplan om vad som är nödvändiga åtgärder efter en 
lägenhetsbrand av Sara Widebäck, hyresmedlem Björkhagen 

Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten: Motionären har drabbats av lägenhets brand och har 
formulerat att-satser om framtida situationer. Styrelsen kommenterar inte motionen i 
utlåtandet, varför har styrelsen avslagit den? Bifall motion 28. 
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19 (23) 

Pelle Björklund. styrelsen hyresmedlem: Detta är en personlig tragedi och konflikt. SKB har 
tillämpat branschens regler och SKB har redan beredskapsplaner. Bifall styrelsens 
besvarande. 

Talarlistan är blank. Är stämman redo att gå till beslut? 

Lars Lingvall. fullmäktig Segelbåten: Motionären har inte tagit upp sin privata situation, 
samtliga motioner är konkreta försök att få till stånd bättre hantering av kommande

situationer i SKB. Detta var smått oförskämt av Pelle Björklund. Bifall motion 28. 

Kvinnlig fullmäktig i salen: Ytterligare ett exempel på att relationerna mellan styrelsen och 
verksamheten behöver förbättras, det verkar finnas behov. 

Motion 26-27: bara styrelsens besvarande finns som yrkande. 
Stämman beslutade med acklamation att anse motion 26 och 27 besvarade. 

Motion 28, styrelsens besvarande ställdes mot bifall motionen. 
Stämmoordförande fann genom acklamation att styrelsens svar fick majoritet. 
Votering begärdes. Genom handuppräckning fann ordförande majoritet för motionen. 
Stämman beslutade att bifalla motion 28. 

Motion 29. Lägenhets/ond bör utökas så att även renovering och utbyte av golv ingår av 
Tommy Pettersson, hyresmedlem Brunbäret, och Agneta Tyboni, kömedlem 
Tommy Pettersson. motionär hyresmedlem Brunbäret: Medlem sedan 1978, ingenjör 
byggmaterialtillverkning. Vill få det att fungera men styrelsen tyckte inte att vi är mogna nog 
att göra det själva. Det ska förstås göras med godkända material och inte överallt, kan testa 
det i nyproduktion. Bifall min motion med tillägg. 

Stämmoordförande: Enbart fullmäktig får yrka bifall och lägga tilläggsyrkanden. 

Enbart styrelsens avslagsyrkande fanns. 
Stämman beslutade att avslå motion 29. 

Motion 30. Smärre kostnader i samband med större fakturerad målningsfaktura bör 
kunna utbetalas trots att beloppet underskrider minimigränsen för utbetalning av 
Tommy Pettersson, hyresmedlem Brunbäret, och Agneta Tyboni, kömedlem 
Tommy Pettersson. motionär hyresmedlem Brunbäret: Det är otydligt i stadgarna om 
kvitton och fakturor måste uppgå till 500 kr vid samma tillfälle för att få ersättning. 

Enbart styrelsens avslagsyrkande fanns. 
Stämman beslutade att avslå motion 30. 

Motion 31. Förbättrad kommunikation till hyresgäster/medlemmar av Tommy 
Pettersson, hyresmedlem Brunbäret, och Agneta Tyboni, kömedlem 
Tommy Pettersson. motionär hyresmedlem Brunbäret: Det är svårt med information enbart 
i brevlådorna. Motionsberedningsmötet tog upp att information bör finnas på Mina sidor 
och att en avisering med mejl eller sms går ut med kvitto att man fått informationen. 
Den digitala informationen är idag undermålig. 
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En fullmäktig i salen ropar yrkande: bifall motionen. 
Röstning genom acklamation: stämmoordförande ansåg motionen besvarad. 
Rösträkning begärdes: Votering med handuppräckning ger bifall motionen. 
Stämman beslutade att bifalla motion 31. 

Motion 32. Förtydligande av regler och skyldigheter vid intresseanmälan av Karin 

Harrius, kömedlem fullmäktigesuppleant 

20 (23) 

Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten: Motionen är detaljartad men motiverad kring att 
boende ser lägenheter för nöjes skull och inte svarar på erbjudande. Det behövs ordentlig 
information innan man inför restriktioner för alla. I kallelsen när det har varit visning och 
man ska svara, varför inte bara ha kvar alternativet "Jag tackar ja till att skriva kontrakt". 
Bifall motionen. 

Endast förslag om bifall till motionen fanns. 
Stämman beslutade att bifalla motion 32. 

Motion 33. Motion om framtagande av antikvariska underhållsplaner för SKBs 
kulturhistoriskt värdefulla fastigheter av Anette Lebbad, hyresmedlem Motorn, 

Börje Lindström, hyresmedlem Vingen samt Dan Sjöberg, hyresmedlem Vingen 

Annette Lebbad, motionär hyresmedlem Motorn: Arkitektur har livslängd som överstiger 
vår men SKB behöver inte uppfinna processen, Stockholms Stadsmuseum har en antikvarisk 
underhållsplan, en plan för varje fastighet som är kulturminnesmärkt. En plan för varje SKB
fastighet skulle ge kontinuitet över tid: en checklista. Om inte SKB gör det så vem? 
Bifall motionen. 

Birgitta Carlerhag, fullmäktig Täppan: En viktig motion. Vill tacka er i Vingen Motor för 
motionen och tacka styrelsen för svaret angående rutiner från 2008 som finns på SKBs 
hemsida. Varje fastighet har sina särdrag. Tex armaturer i kvarteret Täppan. Hur många vet 
att det finns rutiner? Hur många kan reagera om misstag begås om man inte vet att det finns 
riktlinjer? Bifall motionen samt tilläggsyrkande: att styrelsen får i uppdrag att uppdatera och 
komplettera rutinerna från 2008 om att säkerställa och tillvarata kulturhistoriska- och 
arkitektoniska värden i SKBs fastighetsbestånd samt att rutinerna därefter publiceras och 
informeras om på SKBs hemsida och i tidningen Vi i SKB. 

Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten: Bra att det blev stopp för lamporna som inte passade 
och bra att det leder till bättre rutiner. Det som föreslås tycks bli ett bra komplement, även 
tilläggsyrkandet. Vet inte vad styrelsen har emot yrkandena i sak? Bifall motionen. 

Gustav Rehnby, styrelsen och fullmäktig Motorn-Vingen-Bälgen: Är partisk då jag själv bor 
där, hade varit fel att byta till de lamporna. Styrelsen har besvarat motionen, men har 
samma uppfattning som motionären. Enligt Stadsmuseum finns blå, grön, gul 
byggnadsminnesklass. Motionen blev besvarad för att det är lite svårt att veta vilka som är 
formaliakraven. Alla hus i alla årgångar har ett värde. Yrkar nu bifall motionen. 

Enbart bifall motionen och tilläggsyrkanden fanns, även från styrelsen. 
Tillägget att styrelsen ska uppdatera och komplettera rutinerna från 2008 bifölls. 
Tillägget att detsamma publiceras på hemsida och medlemstidning bifölls. 
Stämman beslutade att bifalla motionen samt dessa två tillägg till styrelsens utlåtande. 
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21 (23) 

Motion 34. Utbildning och efterlevnad av GDPR av Per-Olov Kvist, fullmäktig Hässelby, 
Mia Mathon, fullmäktig Hässelby, Britt Sundfors Foberg, fullmäktigesuppleant 
Hässelby, och Donald Monvall, hyresmedlem Hässelby 

Inget annat yrkande än styrelsens besvarande fanns. 
Stämman beslutade att besvara motion 34. 

Stämmoordförande Inga Näslund: Klockan 23.00 måste vi lämna lokalerna. 

Motion 35. Varför ska SKB anlita dyra arkitekter? av Margaretha Östlund, kömedlem 

Inget annat yrkande än styrelsens avslag fanns. 
Stämman beslutade att avslå motion 35. 

Motion 36. Utarbeta erbjudande för omvandling av hyresrätt till kooperativ hyresrätt 
av Lisa Deurell, kömedlem 

Inget annat yrkande än styrelsens avslag fanns. 
Stämman beslutade att avslå motion 36. 

Motion 37. BRA SKB BEMÖTANDE-TACK av Mats Heinerud, boende Rågen-Axet 
Mats Heinerud, motionär, hyresmedlem Rågen-Axet Tack för ert bemötande, tack. 
En fullmäktig man till vänster i salen ropar Bifall motionen. 

Genom acklamation vann styrelsens förslag till besvarande. 
Stämman beslutade att besvara motion 37. 

Motion 38. Mejl till förtroendevalda av Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten 
Lars Lingvall, motionär fullmäktig Segelbåten: Synd att detta måste hanteras så sent. 
Styrelsen vill inte meddela vilka som fått del av mejlet, samma svar som förra året. Svaren 
handläggs självständigt av utskottets ledamöter men jag förordar att det i ett svarsmejl bör 
framgå vilka som fått del av ärendet. 
Bifall motionen. 

Bifall motionen ställdes mot styrelsens besvarande. 
Genom acklamation fick styrelsens förslag majoritet. 
Stämman beslutande att besvara motion 38. 

Stämmoordförande Inga Näslund: Vad vi vet är det 67 fullmäktige i salen. 

Motion 39. SKB som förening av Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten 
Lars Lingvall. motionär fullmäktig Segelbåten: Det har varit förvirring om funktioner men nu 
har det kommit information på hemsidan, men begränsat om vad de ska göra - vad är 
föreningsutveckling? Ingen dialog med Fullmäktige? Man ersätter gamla pärmen utan 
dialog. Stämmohandling har tagits bort i stället för att lägga i arkiv. Har inga yrkanden. 
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Enbart styrelsens besvarande förelåg. 
Stämman beslutade att anse motion 39 besvarad. 

Motion 40. SKBs prioritering av informationsresurser av Lars Lingvall, fullmäktig 
Segelbåten 

22 (23) 

Lars Lingvall, motionär fullmäktig Segelbåten: Informationen till boende är eftersatt om man 
jämför med resurser på extern information, det finns mycket på Instagram. Men för 
medlemmar finns 3-4 månader gammal information om corona. Det kom ett nytt nyhets
brev om ett möte som ägt rum för tre veckor sedan. Vi behöver se över hur resurserna 
används, med större fokus på boende och kömedlemmar. Bifall motionen. 

Bifall motionen ställdes mot styrelsens besvarande. 
Vid acklamation fanns styrelsens förslag om besvarande få majoritet. 

Rösträkning begärdes: Nu finns 55 fullmäktige i salen. 

Handuppräckning gav motionen majoritet. 
Stämman beslutade att bifalla motion 40. 

Motion 41. Demokratin i SKB behöver en nystart av Gustav Rehnby, fullmäktig Motorn
Vingen-Bälgen 
Gustav Rehnby, motionär fullmäktig Motorn-Vingen-Bälgen angående interndemokratin i 
SKB; poströstning under pandemin gav ökat intresse genom möjlighet att delta digitalt. 
Bifall motionen. 

Bifall motionen ställdes mot styrelsens avslag i acklamation. 
Stämman beslutade att avslå motion 40. 

Motion 42. Möjliggör anmälan av fel i innehållet på SKBs webbplats skb.org av Maud 
Lindgren, fullmäktig Bondesonen Större 
Maud Lindgren, motionär fullmäktig Bondesonen Större: Varför besvaras motionen, har 
styrelsen missuppfattat? Man kan inte lägga med bilagor för att förtydliga felet. Om faktafel 
på ritningar etcetera så måste man koppla foton, ritningar etc. Annars får man komplettera 
med ytterligare en mailadress tex "webfel.skb.org". Bifall motionen. 

Patrik Westerberg, styrelsen hyresmedlem: Styrelsen anser att funktionen finns. Det går inte 
att skräddarsy systemet för varje felanmälan. Avslag motionen. 

Bifall motionen ställdes mot styrelsens avslag i acklamation. Osäker utgång. 
Genom handuppräckning befanns motionen ha majoritet. 
Stämman beslutade att bifalla motion 42. 
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§26 Övriga ärenden 
Stämmoordförande Inga Näslund tackade stämmodeltagarna och övriga presidiet. 

Styrelsens ordförande Charlotte Axelsson tackade presidiet med blommor. 

§27 Avslutning 

23 (23) 

Stämmoordföranden Inga Näslund konstaterade att nästa stämma dagtid med pauser och 
mer belysning blir bra och förklarade klockan 22.58 stämman för avslutad. 

Vid protokollet: 

Christina Winroth 

Stämmosekreterare 

Justeras: 

Inga Näslund 

Stämmoordförande 

Dag Halmberg 
Justerare 

fullmäktig Järinge 

Hans Eriksson 
Justerare 

fullmäktig Kronogården 
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Stockholms Kooperativa 
BOSTADS FÖRENING 

Fullmäktige för boendemedlemmar efter 

ordinarie medlemsmötena 2021 

Norra distriktet - valda t o m föreningsstämman 2023 

Kvarter 

Agendan 

Alligatorn 

Basaren 

Bergsfallet-Päronträdet 

Brunbäret 

Båggången 

Docenten 

Dovre 

Drevinge 

Dyvinge 

Fyrfamiljsvillorna 

Glöden 

Grundläggaren 

Gräsklipparen 

Göken 

Hässelby 

Johannelund 

Ordinarie ledamöter 

Anne-Lie Vilhelmsson V� 

Malin Adolfsson V 10

Lars Berggren V fv

Lena Mellberg V 10

Anders Hidmark V I<:'.,; 

VAKANT 

Per Jensen V t(,, 

Carl Henric Bramelid ✓ � 

Lina Christenson V� 

Erik Johansson V r<,_;

Kristina Hanström 

Kicki Rydberg V� 

Anders Syren V te_,

VAKANT 

lngegerd Rönnberg V� 

--Per Olov l<·.-is·t-
Mia Mathon V tz_,,

Sune Alsgren V I(._,, 

Suppleanter 

Pia Weller 

Elisabet Lim 

Susanne Dantoft 

Folke Österberg 

Staffan Ström 

VAKANT 

Marcus Ottosson 

Nina Bohigas 

VAKANT 

Rikard Spång 

Carina Schoug 

Viveka Odlen 

Ulla Eriksson 

VAKANT 

Mikael Sjöstrand V 

Sofia Lindberg 

Monika Ljungcrantz Stoltz 

Sida: 1 
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Järinge 

Kampementsbacken 

Kartagos Backe 

Kronogården 

Köksfläkten 

Lillsjönäs 

Lästen 

Markpundet 

Motorn-Vingen-Bälgen 

Muddus 

Munin 

Muraren 

Mälarpirater 

Segelbåten 

Signallyktan 

Solsången 

Stångkusken 

Svetsaren 

Tant Gredelin/Brun 

Tegelpråmen 

Dag Holmberg V� 

Anders lngmar Jönsson \J � 

Håkan Kilström V� 

Hans Eriksson I/ � 

Torbjörn Wänn I/� 

Manuel Elfström 

Britt-Marie Holmberg V tz,,

Barbro Norgren Forsberg I/ R_; 

Kristina Lindström V IZ, 

Anette Lebbad V I(., 

Sven Gustav Rehnby V tz,, 

Mattias Löwhagen V I'<_, 

VAKANT 

Mac Lennart Lindskog V tz_,,

1flger (:)steFffiaA 

Lars Lingvall V R., 

Hanna Lovisa Sundelin 

Marianne Brändström V tv 

Jan Granath V t2.., 

Urban Berg VY0 
VAKANT 

Inger Larsson v� 

Azad Hassan 

VAKANT 

Nils Ragnar Forsen 

Linnea Andersson 

Erik Hallum 

Karin Fant 

Holger Everitt 

Pia Rinnan V

Thomas Wolf 

Gunilla Wahlström Wärngård 

Jonas Loven 

VAKANT 

Ida Andersson 

Margareta Fluur V /u

Åsa Snöljung 

VAKANT 

Katarina Staaf 

Magnus Olsson 

Olof Storm 

VAKANT 

Yvonne Sundström 

Sida: 2 
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Träslottet Christina Diener ✓ f6 Ulla Rådling 

Ugglan Maria Dixelius ✓ (0 Ulla Frithiof 

Vale _,Meciasne Lundqvist Karl-Erik Thunholm 

Välmågan Annaklara Gesang-Gottowt VAKANT 
Margareta Myleus v10 

Ässjan Gunnar Lundkvist v,z, VAKANT 

Fullmäktige för boendemedlemmar efter 
ordinarie medlemsmötena 2021 

Södra distriktet - valda t o m föreningsstämman 2022 

Kvarter Ordinarie ledamöter Suppleanter 

Bjälken Göran Petersson V � Urban Lasson 

Björkhagen Christer Behnke ✓ � Stephen Holmström 

Blidö -KeFstm--bfRdaeF§R- Leif Ingvar Burman I)� 

Bondesonen Större Maud Lindgren V� Susanne Öquist 

Filthatten Emma Shanley V� Anneli Renström 

Glottran Anna lsraelsson Kärnestam I/� VAKANT 

Gröndal Magnus Thelin V� Sten-Ivan Haase 
Christina Svenling-Adriansson V� Kerstin Forsberg 

Gulmåran VAKANT VAKANT 

ldö-Våldö Monika Larsson V '{,J Leif Eriksson 

Kappseglingen Maria Svalfors V� Christer Bergström 

Kartan-Skalan �a-MG(FAbeF§-- lng-Marie Hedberg Kikuchi V10 
Ulla Wikander V� TommyWidell 

Sida: 3 
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Kärrtorp Jan Johansson Anna Grobgeld Lett 

Maltet Sonja Tedelund Annika Olsson 

Dan Larsson V r2-' VAKANT 

Marviken lsabel Lundblad V t;2.,, VAKANT 

Mjärden Göran Johansson V� Agneta Sundberg 

Riset-Kroken Bertil Johanson V � Nensi Severinsen Lind 

Ryssjan Amanda Larsson V t<...., Kenneth Karmaeus V }((J 
Maria Winberg Sinikka Gedda 

Rågen-Axet Bo Kleberg v� Christina G Mattsson 

Sigbardiorden-Bredäng Michael Wolf VAKANT 

Skarpbrunna Johan Holmberg VAKANT 

Städ rocken-Kraghandsken Magnus Hagström VAKANT 

Timmermannen Irene Montero V� Mona Holmgren 

Tältlägret Susanna Wirmark V fe, Malin Adriansson 

Sonja Karnfält 

Täppan Birgitta Carlerhag V� Sten Mölleryd 

Vårberg Björn Gavelin v� Lena Ekevid 

Arsta Claes Yngve \/ I<-, Helena Norell 

Christer Eklund V R_; Göran Westerberg 

Sida: 4 
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Stockholms Kooperativa 
BOSTADS FÖRENING 

Fullmäktige för köande medlemmar efter det ordinarie 

medlemsmötet 2022 valda till och med den ordinarie 

föreningsstämman 2023 

Ordinarie ledamöter (sorterade efter inträdesår) 
1. Ragnar von Malm borg \/ r.2.,
2. Bo Norrbom V je.;
3. Helge Edegran
4. Sture Berggren
5. Kjell Jakobsson I/�
6. Michael Wussow V V.Z.,,
7. Klas Alm I/ Q_,,
8. Ann Christine Fredriksson
9. Viva Sjölund
10. Edvin lncitis
11. Giilis Holago
12. Anders Samuelsson
13. Göran Rodin
14. Svante Jansson
15. Åsa Janlöv V�
16. Solveig Jansson
17. Bertil Nyman
18. Lennart Sjöståhl vtz.,
19. Lars Cederholm
20. Patricia Granzin V�
21. Maino Öhrn V yZ.;
22. Erik Gjötterberg
23. Bengt Persson
24.Meta Majlund
25. Tar-Björn WillbergV�
26. Markus Widborg
27. Mathias Wussow
28. Håkan Blomdal
29. Andreas Bergsten
30. Anders Lorentzon
31. Ulla Magnusson
32. Fredrik Holm V ,Z.,
33. Göte Långberg V�
34. Jonas Gustavsson
35. Frank Malmqvist
36. Emil Hellman V f2__,.
37. Kerstin Nöre Söderbaum l/1e,;
38. Carita Högmark V J'.Z..; 

39. Kerstin Hillerström V f2;
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4 0. Tomas Linderstål 
41. Christian Rudenäs
42. Irene Wennemo
43. Solveig Eriksson V�
44. Robert Flink VY<.,
45. Hans-Eric Holmqvist V�
46. Nathalie Videau
4 7. Agneta Enström
48. Max Karlström
49. Lars Månsson I '(2.J
50. Stellan Höglund

Suppleanter (sorterade efter inträdesår) 
1. Ulla Anden * Vrt..,
2. Susanne Willberg *
3. Rosemary O'Leary *
4. David Päldt Uppgard *
5. Axel Wikner*
6. Said Gacanin * V J2..I
7. Marianne Grundäng * Vru
8. Emmatora Alfin*
9. Vincent Arrhenius * V'6
10. Caroline Öström *
11. Nilla Thomsson*
12. Anne Marie Johansson Hernander
13. Per Carsing
14. Anders Berglund
15. Johan Thelander
16. Susanne Bronell
17. Johan Fredin Knutzen
18. Marcus Gahlin
19. Michael Lindström
20. Claes Tjäder V�
21. Bo Lundholm
22. Robert Andersson
23. Anita Carlstedt
24. Rasmus Andersson
25. Katarina Falk V�
26. Erik Nordlöf
27. Klas Söderling
28. Anders Palmgren
29. Patrik Stenbacka
30. Zoran Celper
31. Ylva Lagerqvist I/�
32. Ingrid Adolfsson
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33. Karin Harrius V f_.;
34. Michael Siwertsson
35. Anna-Carin Uddsäter
36.ChrtstianJohannesson
37. Garth Dupree
38. Magnus Hallen V�
39. Helena Back
40. Pia Övelius V�
41. Emily Deras
42. Göran Heligren
43. Anna Langaard
44. Annamaria Sundbäck
45. Göran Arvedal
46. Katarina Berglund t/ '2,.;
47. Ellen Bäcklind
48. Olle Offerman
49. Linnea Adriansson
50. Malin Adriansson

- :, W\( dd-&l #-�mder 
-,'f .. ,riK�lf�d &L-1ff((t11rvf-

v � Ni11r\?l�nd�

�- (<D<J-loerl+frg � 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Stämmoordförande: Inga Näslund

Justerare: Dag HolmbergJusterare: Hans Eriksson

Stämmosekreterare: Christina Winroth
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