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Hantering av stadgeändringarna 

Styrelsens förslag till inriktningsbeslut är så oklart och 
ofullständigt att det inte kan fungera som direktiv för 
utarbetande av stadgetext. Det bör därför avslås. 

Kallelse till extra föreningsstämma som behandlar 
stadgeändringar bör skickas ut senast fyra veckor före 
stämman. 

Förslag 1. ”höja medlemsinsatsen till 30 000 kr” – 
men enligt § 38 a är medlemsinsatsen 25 000 kr. 
Inget sägs om att ”bosparande” ska tas bort. 
Förslag 2 och 3 ska inte genomföras under 2020. 

Yrkande: att avslå styrelsens förslag om inriktnings-
beslut (de tre att-satser som presenterades i 
december 2019) samt  

att ge styrelsen i uppdrag att skicka ut kallelse till 
extra föreningsstämma där stadgeändring behandlas 
senast fyra veckor före föreningsstämman. 

Stopp för utredning av digitala val 

Digitala val och digital nominering har så uppenbara 
nackdelar att arbetet med den frågan bör avbrytas. 

Att-sats 2 i styrelsens förslag till inriktningsbeslut: 
införa ”möjlighet till digitala nomineringar och val”. 

Digitalt val minskar deltagandet i medlemsmötet och 
därmed medlemsengagemanget. 

Bäst förutsättningar för val vid möte där alla ses. 

Digital nominering är byråkratiskt – kräver förslag i 
förväg och inga kan läggas till vid möte. 

Ökar demokratin genom klick på anonyma? 

Det är slöseri med resurser att fortsätta utreda. 

Yrkande: att ge styrelsen i uppdrag att avbryta 
arbetet med frågan om digitala val och digital 
nominering avseende fullmäktige. 

SKB:s arbete med uthyrning 

SKB bör utreda medlemmars agerande vid uthyrning 
för att hitta åtgärder som riktas enbart mot dem som 
agerar diskutabelt i stället för att införa inskränk-
ningar för samtliga medlemmar. 

Informationen på hemsidan om uthyrning behöver 
förtydligas och förbättras. 

Det är anmärkningsvärt nedsättande beskrivningar av 
SKB:s medlemmar i rapporten om det parlamenta-
riska systemet och turordningen. 

Yrkande: att ge styrelsen i uppdrag att utreda 
medlemmars agerande vid uthyrning i syfte att hitta 
åtgärder som riktas enbart mot dem som agerar 
diskutabelt i uthyrningssammanhang samt 

att ge styrelsen i uppdrag att se till att informationen 
på de webbsidor som gäller uthyrning förtydligas och 
förbättras. 

Redovisning av hantering av uppdrag 

Styrelsen bör fortsätta fullgöra uppdraget att redovisa 
hur man har hanterat de uppdrag som man fått 
genom stämmobeslut. 

År 2016 började styrelsen 1. gallra bort motioner, 
2. sluta redovisa motioner i Vi i SKB, 3. sluta redovisa 
hur man hanterat uppdrag till styrelsen (beslut 2005: 
årligen redovisa åtgärder med anledning av uppdrag 
som inte slutförts – skedde 2005–2015. 

Diagrammet nedan gäller antal sidor i Vi i SKB för 
stämman (gult), motioner och uppdrag (mörkgrönt). 

 

Beslut 2016: ”att ge styrelsen i uppdrag att agera mer 
utifrån att SKB är en medlemsförening där medlem-
marna ska känna sig delaktiga och ges inflytande”. 

Yrkande: att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta 
fullgöra uppdraget från år 2005 om redovisning av hur 
uppdrag till styrelsen har hanterats. 



Korrigering av information om motioner 

Kravet på att en motion ska avse en övergripande 
fråga som gäller hela föreningen – som återfinns på 
hemsidan – har inget stöd i lagen om ekonomiska 
föreningar och utgör därmed en ogiltig inskränkning 
av motionsrätten. Det bör därför tas bort. 

Krav: En motion ska gälla en för föreningen relevant 
fråga som föreningsstämman kan besluta om. 
En enskild motion får ta upp en mindre fråga. 
Stämman får inte ge direktiv till styrelsen ”i sådan 
omfattning att styrelsen fråntas sin funktion som 
förvaltningsorgan”. 

Yrkande: att ge styrelsen i uppdrag att korrigera 
publicerad information om motioner genom att ta 
bort kravet på att en motion ska avse en övergripande 
fråga som gäller hela föreningen. 

Geografisk policy för SKB 

SKB bör bygga på platser där medlemmarna vill bo, så 
att man prioriterar äldre medlemmar och inte bygger 
för personer med kort kötid eller ingen kötid alls. 

Som geografisk policy för SKB bör gälla att mark och 
fastigheter ska ligga inom Stockholms län med fokus 
på centralare delar av länet. 

Den nyligen påbörjade verksamheten i Uppsala är en 
stor och kostsam felinvestering som bör avvecklas, 
och den fastighet som är under uppförande bör 
försäljas. 

SKB kan inte bygga hur mycket som helst utan måste 
man välja var man bygger. Att bygga i Uppsala är inte 
att bygga för sina äldre medlemmar, som borde 
prioriteras. Medlemmarna föredrar Stockholms 
kommun – helst Stockholms innerstad. 

Genom bygget i Uppsala och avsiktsförklaringen med 
Uppsala kommun har man brutit mot § 28: 
”Styrelsen skall inhämta föreningsstämmans mening 
innan den fattar beslut i frågor av principiell art eller 
av större ekonomisk betydelse.” 

Etableringen i Uppsala län är en stor felinvestering. 

Yrkande: att som geografisk policy för SKB ange att 
mark och fastigheter som föreningen hanterar ska 
ligga inom Stockholms län med fokus på centralare 
delar av länet samt 

att ge styrelsen i uppdrag att avveckla verksamheten i 
Uppsala inklusive att försälja den fastighet som är 
under uppförande. 

Rimliga villkor vid föreningsstämma  

För att motioner och andra frågor ska kunna diskuteras 
på rimligt sätt vid ordinarie föreningsstämma behöver 
tiden vara tillräcklig. Stämman bör därför ordnas på 
ungefär samma sätt som en fullmäktigedag. 

Även de praktiska arrangemangen vid stämman bör 
ägnas omsorg. 

Begränsning av talartiden till tre minuter tidigt.  
Mötet pågår fyra timmar utan paus – och vatten. 

Yrkande: att ge styrelsen i uppdrag att förlägga 
ordinarie föreningsstämma – samt extra förenings-
stämma där diskussionerna väntas bli omfattande – 
till dagtid lördag eller söndag samt 

att ge styrelsen i uppdrag att i övrigt se till att de 
praktiska arrangemangen vid föreningsstämman 
underlättar aktivt deltagande i stämman. 

Transparent redovisning av 
stämmohandlingar 

Handlingarna till en föreningsstämma ska finnas 
tillgängliga också efter stämman, i stället för att de 
flesta tas bort, vilket sker nu. Det är ett självklart 
demokratiskt krav. Dokumentationen av stämman ska 
vara transparent. 

Yrkande: att ge styrelsen i uppdrag att på hemsidan 
publicera och bevara samtliga handlingar som utgjort 
underlag för diskussion och beslut vid 
föreningsstämma. 

Möjlighet att överklaga beslut om 
uteslutning 

En medlem som blivit utesluten av andra skäl än 
ekonomiska ska ges möjlighet att överklaga så att 
frågan prövas av föreningsstämman. Först med ett 
sådant tillägg till stadgarna kan rättssäkerheten anses 
acceptabel. 

Yrkande: att ge styrelsen i uppdrag att i kommande 
förslag om stadgeändringar inkludera möjlighet för 
medlem att till föreningsstämma överklaga beslut om 
uteslutning som grundar sig på annat än icke 
fullgjorda ekonomiska förpliktelser. 

 

Lars Lingvall 
fullmäktig och sammankallande i Segelbåten  


