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Aktiva medlemmar – den viktigaste 
delen av demokratin i föreningen. 
 
En förenings verksamhet får aldrig enbart bero på styrelsens initiativ och 
aktiviteter. Du som medlem ska kunna känna och förstå att Du både kan framföra 
frågor och idéer och bör göra det. Frågor som är angelägna, kanske främst för Dig 
men också för andra medlemmar.  
Frågor och idéer kan, skall och bör framföras - inte enbart vid årsstämman - utan vid 
övriga samlingar, informationer och möten under året. D v s det finns inget krav på att 
vänta med det som känns angeläget till årsstämman. 
En fungerande demokrati kräver ju att styrelsen och alla andra medlemmar i 
föreningen solidariskt delar på ansvaret för att driva föreningen framåt. 
 
Brukar det vara trångt på föreningsstämman? 
Deltagande i årsstämma varierar mycket mellan olika bostadsrättsföreningar. Till och 
med kan det vara så att det i vår förening kan skilja mellan olika år, kanske beroende 
på vilka frågor och idéer som just då känns angelägna att diskutera. 
Som ett genomsnitt för landet kan det var intressant att notera att man räknar med att 
cirka en tredjedel av medlemmarna deltar i stämmorna för HSB. Hos oss i Snösätra 
innebär det att cirka 24 – 25 bostadsrättshavare deltar årligen. (Du kan själv räkna 
nästa gång!) Jämfört med andra typer av föreningar är det en ganska bra siffra, men 
samtidigt kan vi konstatera att det är viktiga beslut som stämman fattar om 
medlemmarnas dagliga liv och ekonomi – så nog borde vi ha ett större deltagarantal? 
 
Frågor och förslag – blir motioner!  Februari  - en viktig månad ! 
I vår förening genomför vi inte trista och tråkiga årsmöten.  Vi håller stämma! 
En av de väsentligaste delarna på stämman heter övriga anmälda ärenden!  Det är 
under den punkten som förslag, frågor, synpunkter behandlas och ventileras om de 
har inlämnats som motioner.  
Frågorna som tas upp under övriga anmälda ärenden kan vara av två slag; 
• Motioner och 

• Styrelsens förslag  
 
Motioner: Stadgarna ger ALLA medlemmar rätt att anmäla ärenden som de önskar 
ta upp på föreningsstämman. Sådana önskemål skall lämnas skriftligt. 
 
Motionerna kan formuleras på två sätt: 
- frågor när man på stämman vill att det skall ges en utförligare information än den 

ordinarie årsredovisningen 
- förslag som innebär att stämman bör fatta ett beslut. Det kan handla om konkreta 

praktiska förslag, typ att köpa in speciell utrustning för något ändamål, att anordna 
aktivitet osv. Ett förslag kan därutöver gå ut på att en fråga skall utredas eller 
undersökas och att styrelsen skall få i uppdrag att lösa vissa aktuella problem. 
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En motion behöver inte vara någon speciell uppställning eller märkvärdiga 
formuleringar. Skriv precis rakt på sak vad Du / Ni vill. Skriv kortfattat! Tänk på att 
förslaget eller frågan skall framgå tydligt. I rubriken bör det stå ”Motion” och du bör 
avsluta ditt förslag/din fråga med en att-sats. Till exempel: ”Jag föreslår Brf Snösätras 
stämma att besluta att...” och så kommer ditt förslag. Avsändare till en motion kan vara 
en bostadsrättshavare eller flera tillsammans. 
 
I stadgarna framgår det att motionerna skall var inlämnade senast sista februari. 
Detta för att styrelsen skall hinna behandla ärendet och trycka förslagen tillsammans 
med övriga årsmöteshandlingar som utlämnas före stämman. 
Du kan lämna motionerna i vår Föreningsbrevlåda eller via e-post till 
styrelsen@snosatra.se. 
 
Styrelsens förslag: Frågor som styrelsen vill ha bredare förankring i och frågor 
som kräver stämmans beslut tas upp. Styrelsen ger medlemmarna på detta sätt 
information som underlag för diskussion. Två typer av frågor kan särskilt urskiljas här, 
bl a förslag som innebär något nytt för föreningen, eller frågor som har stor ekonomisk 
betydelse för boendekostnaderna. Styrelsen meddelar alltid i kallelsen till stämman 
vilka särskilda förslag som kommer att behandlas. 
 
Ordinarie stämma 
Stämman skall vara upplagd på det sätt som stadgarna föreskriver. Utöver rent 
mötestekniska paragrafer (val av ordförande för stämman osv.)  består stämman  
av tre (3) huvuddelar; 
 

- Genomgång av årsredovisning och fastställande av den, beslut om 
ansvarsfrihet för styrelsen samt beslut med anledning av vinst eller 
förlust 

 
- Val av styrelse, revisorer, valberedning samt representanter till 

regionala HSB föreningens fullmäktige (HSB Stockholm) 
 

- Övriga anmälda ärenden, vilket kan vara både information från 
styrelsen eller förslag från styrelsen samt motioner från medlemmarna. 

 
Röst på stämman  
Grundprincipen är: En medlem – en röst 
Varje medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen har rösträtt på stämman. 
Om flera medlemmar äger en bostadsrätt gemensamt – har de en röst tillsammans. 
 
Medlem som inte har möjlighet att närvara kan ge skriftlig fullmakt till någon att rösta 
som ombud. Stadgarna ger också möjlighet att ta med och nyttja ”biträde” vid 
stämman. Ett biträde har inte rösträtt. 
 
Besluten fattas som regel med enkel majoritet, vilket innebär att det förslag beslutas 
som fått flest röster av närvarande medlemmar. 


