
Årsstämma 2016 Ekonomiska föreningen brf Skrovet, Malmö

brf SKROVET 
Kallelse. Välkomna! 
Ekonomiska föreningen Brf Skrovet kallar härmed 
föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma 
onsdagen den 25 maj kl 18.00 på restaurang Välfärden, 
Anckargripsgatan 3 (hörnet mot Nordenskiöldsgatan). 
• Vill ni ha kaffe och macka i samband med stämman? Anmäl hur många ni är som 

kommer via mejladressen stamma2016@brfskrovet.se – senast den onsdagen den 
18 maj.


• Tänk på att anmäla er och bli avprickade i medlemsförteckningen vid ingången. 

• Enbart medlemmar enligt medlemsförteckningen har rösträtt.

• Den som ska företräda en medlem måste ha en fullmakt.

• Efter avslutad stämma kommer det att hållas en frågestund. 


Dagordning vid ordinarie årsstämma i Brf Skrovet 
Torsdagen den 25 maj 2016, kl 18.00 
Plats: :Restaurang Välfärden, Anckargripsgatan 3, Malmö. 

1. Stämmans öppnande
2. Upprättande av förteckning över 

närvarande medlemmar, ombud och 
biträden (röstlängd)

3. Ordförandens val av mötesordförande
4. Ordförandens val av sekreterare
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte ordföranden 

justera protokollet, tillika rösträknare
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen 

skett
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisionsberättelsen

10. Beslut om fastställande av resultaträkning 
och balansräkning 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om användande av uppkommen 

vinst eller täckande av förlust 
13. Beslut om arvode för styrelsen
14. Val av styrelseledamöter och styrelse–

suppleanter
15. Val av extern revisor
16. Val av valberedning 
17. Övriga ärenden, vilka har angivits i 

kallelsen. Se sid 2
18. Stämmans avslutande 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§17. Motion till årsmöte i brf Skrovet 2016-05-25. 

Vi föreslår att protokoll från styrelsemöten i föreningen på lämpligt sätt görs tillgängliga för 
medlemmarna.
Syftet är att ta del av frågor som styrelsen behandlar samt beslut som fattas.
Detta möjliggör för medlemmarna att i tidigt skede agera i frågor som berör en eller flera 
lägenhetsinnehavare men där styrelsen beslutat att inte vidta lämpliga åtgärder.
Malmö 2016-05-28

Karin o Henrik Linnarsson  
Isbergs gata 8A

Styrelsens svar på motion från Karin och Henrik Linnarsson:
Brf Skrovets styrelseprotokoll innehåller information och beslut kring enskilda medlemmars 
förhållanden – som av integritetsskäl inte kan lämnas ut. Vidare kan styrelseprotokollen 
innehålla ekonomisk information kring upphandling med mera, som bör hållas konfidentiell.
SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum) skriver följande på sin webbplats kring 
styrelseprotokolls offentlighet:

”I lagen om ekonomiska föreningar står det ingenting om protokollens offentlighet, men detta 
betyder inte att de är tillgängliga för alla. I stället talar lagen om att styrelsen har en ’vårdplikt’. 
Förarbeten och kommentarerna till lagen anger att styrelsen har tystnadsplikt och därmed är 
även protokollen inte offentliga.
Anta att föreningen har en medlem som stör grannarna och därför får en rättelseanmärkning. 
Att sprida protokollen om detta är klart olämpligt och kan rentav falla under brottet förtal…
Konsekvensen av att enskilda eller utomstående skadas på grund av att uppgifter sprids av 
styrelsen kan bli att föreningen och i sista hand styrelsen blir skadeståndsskyldiga.”

Styrelsen förordar därför att Karin och Henrik Linnarssons motion avslås av årsmötet.
Information kring frågor som berör medlemmarna kollektivt bör, även i fortsättningen, delges 
via styrelsens informationsbrev samt föreningens webbplats www.brfskrovet.se. 

Malmö den 29 april 2016
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