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Stockholm den 15 maj 2019 

 
 
 
 
 
 
 
Välkomna till föreningsstämman! 
 
En av årets viktigaste händelser i Blomsterfonden är den årliga föreningsstämman som i år äger 
rum måndagen den 27:e maj klockan 18.00 i Rigoletto, Kungsgatan 16, Stockholm. 
Registreringen börjar klockan 17.00.  

Föreningsstämman avslutas även i år med Janne Schaffer tillsammans med Johan Boding på sång 
och Peter Ljung på keyboard.  

Blomsterfonden är en förening för alla människor och idag är vi över 51 000 medlemmar som 
stödjer vår verksamhet för äldre. Dagens spridning av medlemmar i olika generationer leder till 
nya spännande utmaningar för föreningen.  
 
Tillsammans bygger vi vidare på en förening för äldre in i framtiden. Tack för att du engagerar 
dig för vårt arbete för äldre genom ditt medlemskap! 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Ewa Samuelsson   Ulf Thörnevik 
Styrelseordförande   VD 
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Föreningsstämma i Föreningen Blomsterfonden 2019 
 
Datum: Måndagen den 27:e maj 2019 
Tid: kl. 18.00  
 
Program: 
17.00–18.00  Registrering och förtäring 
18.00–18.10                         Blomsterfondens styrelseordförande hälsar välkommen 
18.10–20.00  Föreningsstämma 
20.00–20.30  Underhållning av Janne Schaffer  
   
Föredragningslista:  
1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av sekreterare 

 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

 
3. Godkännande av föredragningslistan 
 
4. Val av två justeringspersoner 
 
5. Prövning av om föreningsstämman har blivit behörigen sammankallad 
 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
 
7. Beslut om:  

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
b. disposition av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen 

 c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna  Bilaga 1 
 
9. Beslut om antal ordinarie styrelsemedlemmar   Bilaga 2 
 
10. Val av styrelse och revisorer 

a. Val av styrelseledamot    Bilaga 3 
b. Val av suppleant 

 
11. Valberedning      

a. Val av valberedning    Bilaga 4 
 

12.  Fastställande av medlemsavgift för år 2019/2020   Bilaga 5 
 
13.   Övriga frågor 
 

a. Motioner      Bilaga 6
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Arvode till styrelsen    Bilaga 1 
 
Styrelsens ordförande  Två inkomstbasbelopp*) 
Övriga ledamöter  3 500 kronor per bevistat sammanträde 
Revisorer   Enligt upphandling och mot godkända fakturor 
 

*) Inkomstbasbeloppet 2019 uppgår till 64 400 kronor  
 

 
Antalet styrelseledamöter     Bilaga 2  
 
Enligt stadgarna väljer föreningsstämman minst två, högst tre ledamöter jämte två suppleanter. 
En respektive två väljs vartannat år för en tid av två år. 
 
Förslag: Oförändrat tre ledamöter och två suppleanter. 
 
 
Valberedningens förslag till styrelseledamöter   Bilaga 3 
 
a) Ordinarie: 
Anders Ekholm omval två år  Invald i styrelsen 2017 
 
CV Anders Ekholm 
Nationalekonom, Vice vd på Institutet för Framtidsstudier, lång erfarenhet från olika 
departement, senast som analyschef på Socialdepartementet. Sitter i flera förenings- och 
bolagsstyrelser och har även skrivit en rad rapporter om framtidens vård och omsorg. 
 
b) Suppleanter: 
Bo Hellström  omval två år  Invald i styrelsen 2017 
 
CV Bo Hellström 
Leg. läkare, specialist i allmänkirurgi. Har under åren tjänstgjort på Danderyds Sjukhus, SÖS, 
Sabbatsberg och Norrtälje Sjukhus där han även varit SACO ordförande och verksamhetschef 
för de opererande specialiteterna. Var även specialsakkunnig i allmänkirurgi i landstinget mellan 
1998-2006. 
 
 
Valberedning i Blomsterfonden 2019   Bilaga 4 
 
Sittande personer i valberedningen: 
 

• Sven Erik Peterson, vald för 3 år 2016.   
CV Sven Erik Peterson 
Sven Erik har erfarenhet av äldreomsorgsverksamhet, banking samt ledarskapsfrågor. Har 
varit verksam som tidigare VD inom Blomsterfonden och Credit Manager SEB. 

 
• Nina Rehnqvist, vald för 3 år 2018.  

CV Nina Rehnqvist 
Nina, adjungerad professor i kardiologi vid KI har lång erfarenhet av forskning och 
hälso- och sjukvård. Har varit verksam som forskningsledare, överdirektör i 
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Socialstyrelsen samt ordförande SBU. Har fått Stiftelsen Forska! Sveriges 
hedersutmärkelse 2017.   
 

• Åsa Stenlund Björk, vald för 3 år 2017.  
CV Åsa Stenlund Björk 
Åsa har erfarenhet av projektledning och utbildningsstrategi. Har varit verksam som 
projektledare, ombudsman och chef inom ABF samt lärare på gymnasienivå.  

 
 
Förslag till medlemsavgift 2019/2020   Bilaga 5 
 
Förslag: 
Styrelsen förslår att föreningsstämman höjer medlemsavgiften från 300 till 350 kr för enskilt 
medlemskap samt från 450 till 500 kr för familjemedlemskap som omfattar två personer. 
 
Bakgrund och motiv till höjning av medlemsavgift: 
Blomsterfondens medlemsavgift höjdes senast 2015. Den sociala verksamhetens personal, lokaler 
och övriga driftkostnader i Blomsterfonden finansieras av medlemsavgiften. Under de senaste 
åren har också en rad stödtjänster för äldre startats (Äldre Power, Äldre Support, Äldre Jour 
m.fl.) till förmån för hyresgäster, medlemmar och allmänheten. Samtliga stödtjänster har alltid 
varit avgiftsfria. 

• Under 2018 tränade nästan 700 personer i Blomsterfondens Äldre Power gym. Trots 
ökade driftkostnader för lokaler, service och personal anser styrelsen att det viktigt 
att den som tränar ska kunna fortsätta sin träning oavsett den enskildes 
privatekonomi. Att träna eller att medverka i Blomsterfondens aktiviteter ska även 
fortsättningsvis kunna ske avgiftsfritt. 
 

• För att även framöver avgiftsfritt erbjuda stödprojekten, t.ex. Äldre Support med 
rådgivning till alla som behöver stöd i äldrefrågor, föreläsningar och juridiska 
seminarier för medlemmar så finansieras den delen också av medlemshöjningen. 
 
 

Inkomna motioner & motionssvar 2019   Bilaga 6 
 
NR Område Motionär 
1 Senareläggning (ajournering) av val av 

valberedning och samtliga styrelseledamöter 
Karl Erik Åman 

2 Granskning av den ideella föreningen 
Blomsterfondens verksamhet utförd av extern 
oberoende utomstående expertis 

Olle Berg 

 
 
Inkommen förvaltningsfråga och svar 2019 
 
Område Fråga 
Kort tid till inflyttning Birgit Hedin 
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Motion 1 
 

MOTION 
 
till Föreningsstämman med Blomsterfonden i Stockholm, ideell förening 
den 27 maj 2019. 
 
ÄMNE 
 
Senareläggning (ajournering) av val av valberedning och samtliga styrelseledamöter. 
 
INLEDANDE KOMMENTAR 
 
som avser behandlingen av motioner till Föreningsstämman. Lånar Bard-bild införd i DN 

19/03/27: Folket ställer frågor till statsministern och undrar vilken plan han har. 
”Ta det till mig. Lägga det på ett litet löv och låta det sakta föras bort med floden”, 
blir svaret. Om detta skulle gälla statsministern, vet jag inte. Men mångårig 
erfarenhet av motionsbehandlingen inom Blomsterfonden säger mig att det är även 
denna motions öde. En allvarlig bild av hur medlemsdemokratin fungerar inom 
Blomsterfonden. 

 
MOTIVERING 
 
”En allmännyttig ideell förening ska alltid ha demokratiska principer – är i princip befriade från 

inkomstskatt och moms.” (Citat ur Ideella föreningar). Om Blomsterfonden lever 

upp till dessa grundläggande principer kan ifrågasättas. Styrelsens majoritet väljs 

INTE av medlemmarna. Förslag om ändringar av stadgarna för att rätta till dessa 

missförhållanden synes vara omöjliga på grund av att de externa organisationerna 

försvarar sina taburetter med ledningens goda minne. Skatteförmånerna kan 

ifrågasättas på grund av att ledningen marknadsför bostäder som inte är prissatta 

för att vara möjliga för ”gamla och behövande personer”. Den nuvarande 

ledningen synes sakna respekt för det Alma Hedin försökte åstadkomma. Direkt 

klandervärt är verkställande direktörens vilseförande av medlemmarna, när han 

uttalar sig om satsningar med ”egna pengar” när de i verkligheten gjordes med 

lånade pengar. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 

Föreningsstämman beslutar, att ajournera val av valberedning och styrelseledamöter för att vid en 

extra föreningsstämma behandla dessa frågor. Vidare beslutar föreningsstämman att bland 

föreningens medlemmar utse en arbetsgrupp med uppgift att framlägga förslag till valberedning 

och styrelseledamöter. Arbetsgruppens ledamöter skall bestå av två ledamöter från vardera 

Hyresgästförening. Sammankallande ledamot utses inom gruppen. Arbetsgruppen har rätt att 

adjungera experter om så befinns nödvändigt. Kostnaderna härför skall bestridas av 

Blomsterfonden. Arbetsgruppens förslag skall senast före den 30 juni 2019 införas i föreningens 

tidning med möjlighet för kommentarer till arbetsgruppen från medlemmarna. Den extra 

föreningsstämman hålls inte senare än den 30 september 2019.  

Stockholm den 28 mars 2019 

Karl Erik Åman/Medlem 

 
Styrelsens yttrande över motion nummer 1 
Från Karl Erik Åman –Senareläggning (ajournering) av val av valberedning och 
samtliga styrelseledamöter 
 
Karl Erik Åman föreslår att föreningsstämman beslutar att ajournera val av valberedning och 
styrelseledamöter för att vid en extra föreningsstämma behandla dessa frågor. Vidare föreslår 
motionären att föreningsstämman beslutar att det bland föreningens medlemmar utses en 
arbetsgrupp med uppgift att framlägga förslag till valberedning och styrelseledamöter. 
I Blomsterfondens stadgar §4 och §5 regleras formalia och regler avseende vad som skall 
behandlas på en föreningsstämma och när en extra föreningsstämma kan genomföras. 
Enligt stadgarna ska val av valberedning och val av styrelseledamöter ske på den ordinarie 
föreningsstämman före utgången av maj månad varje år vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. 
En extra föreningsstämma ska utlysas när styrelsen beslutar därom eller när någon av föreningens 
revisorer eller minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär med uppgift om ändamålet. 
Sådan begäran ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för detta. 
Förutsättningar för att ajournera val av valberedning och styrelseledamöter saknar stöd i 
stadgarna. Även möjlighet att utlysa extra föreningsstämma så som föreslås saknar stöd i 
stadgarna. 
Styrelsen föreslår att motionen avslås då förslaget strider mot stadgarna 
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Motion 2 
 

Motion till Föreningsstämman med Blomsterfonden i Stockholm, ideell förening den 27 
maj. E-post till medlem@blomsterfonden.se   
 
ÄMNE 
Granskning av den ideella föreningen Blomsterfondens (Blf) verksamhet utförd av extern 
oberoende utomstående expertis. 
 
BAKGRUND 1: Medlemmarnas inflytande satt ur spel 
 
Denna motion innehåller krav på förstärkning med extern utomstående oberoende 
expertis till den tillstyrkta motionen nr 1/2018 där man avsåg utse en odefinierad 
arbetsgrupp, som hittills inte lämnat någon rapport.  
Ledning/styrelse har vid olika tillfällen meddelat att man inte har för avsikt att anlita 
ytterligare granskningsexpertis (t.ex. motion nummer 5 2018) och har dessutom 
konstaterat och fastställt i yttrande över motion nummer 2 2018 att stämman inte kan 
tillsätta en arbetsgrupp utanför de föreningsorgan som finns enligt stadgarna, det vill 
säga styrelsen, revisorerna och valberedningen. Observera även punkt 3 nedan. 
På grund av den långa kontinuiteten, styrd av ledning och valberedning, som ständigt 
återväljer samma personer till styrelse, valberedning och revisorer trots att 
mandatperioderna har gått ut, ökar riskerna för vänskapskorruption och att väsentliga 
fakta fortsatt döljs för medlemmarna samt att medlemmarna blir helt utan inflytande.  
 
Nedanstående påstående upprepas ständigt av BLFs ledning i dess marknadsföring. 
”Den ideella Föreningen Blomsterfonden styrs av sina medlemmar. Blomsterfonden är en ideell 
förening, vilket innebär att vårt högsta beslutande organ är våra medlemmars röster på den årliga 
föreningsstämman. Det innebär även att all verksamhet vi bedriver inom ramen för Föreningen 
Blomsterfonden inte är vinstdrivande”. 
 
PÅSTÅENDENA STÄMMER INTE MED VERKLIGHETEN – MEDLEMMARNAS 
INFLYTANDE HAR SATTS UR SPEL AV VD, LEDNINGEN OCH STYRELSEN 
GENOM SUCCESIVT ÖVERTAGANDE AV BESLUTSPROCESSERNA SOM 
LEDER BORT FRÅN URKUNDERNAS OCH MEDLEMMARNAS INTRESSEN. 
UNDER ÅREN 2007 – 2017 HAR CIRKA 200 MILJONER SKAPATS I VINST. 
LEDNINGEN DÖLJER VIKTIG INFORMATION OM EKONOMI, BOSTADSKÖ 
MM. 
 
BAKGRUND 2: Motiv för att extern oberoende expertis skall granska Blomsterfonden 
 

1. VDs och ordförandens ambition från 2007 och framåt. (I stället för 
seniorboende/kärnverksamheten driver ledningen entreprenad åt kommuner med 
biståndshandläggare utan nytta för medlemmarna). 

2. Styrelsens utseende och sammansättning. (4 ledamöter utses av utomstående 
organisationer medan endast 3 kan väljas av medlemmarna dock med svårigheter att gå 
igenom valberedningen, som varit engagerade i Blf sedan 1988 utom den ledamot som på 
demokratiskt sätt valdes 2017, av ledningen kallat ”Kupp”). 

3. Blf saknar tillsynsmyndighet. (Ekonomiska föreningar och stiftelser har Länsstyrelsen 
som tillsynsmyndighet medan associationsformen ideella föreningar saknar sådan tillsyn). 

4. Fjärmandet från kärnverksamheten (cirka 30 % av verksamheten cirka 10 anställda). 
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5. Utveckling av främmande verksamheter (cirka 70 % av verksamheten ca 400 anställda, 
utan medlemsnytta). 

6. Medlemssituationen och frånvaro av demokrati. (50 000 medlemmar står i kö för att dela 
på 85 lägenheter årligen. Om 15 000 av dessa är redo att flytta in, blir kötiden över 100 år. 
Enligt Blfs egen enkät söker 98 procent av medlemmarna till bostadskön). 

7. Hyressättning och hyresförhandlingarna grundas inte på Alma Hedins ”Underhålls-
kostnadspris” då ledningen inte kan/vill/vägrar redovisa fastigheternas kostnader. 

8. Ledningens avsaknad av kunskap och kompetens i fastighetsförvaltning och företagande. 
(Underhåll på de flesta fastigheter gravt eftersatt trots hyresgästernas protester mot 
nedfallande tak mm. Nybyggnation brister i kontroll och hantering med 1000-tals fel, 
vilket leder till högre kostnader och hyreshöjningar. Oklara planer om gigantiska 
investeringar i miljardklassen samt prioriteringar av okända främmande verksamheter 
utan redovisad konsekvensanalys eller medlemsnytta). 

9. Sekretesskraven och hemlighetsfullheten. (Trots av årsstämman tillstyrkt motion nr 
9/2017 om utökad information lever ledningen/styrelsen inte upp till detta. Ledningen 
döljer information med hänvisning till konkurrenssituationen. Vilken?) 

10. VDs propagandamaskin som endast framhåller ledningens förträfflighet. 
(Marknadsföringen fortsätter och syftar till att få fler medlemmar/bostadssökande, vilka 
inte kan få en bostad (se 6 ovan). Krav på särredovisning av kostnader lämnas inte ut)  

11.  Skattefriheten. (BLF åtnjuter av oklara skäl skattefrihet. Frågan och dess konsekvenser 
måste redovisas och utredas bl.a. med hänsyn till ev. snedvriden konkurrensneutralitet).  

12. Motionernas hantering. (Generellt avstyrker ledningen/styrelsen medlemmarnas 
motioner, ATT MOTIONERA TILL ÅRSMÖTET ÄR DEN ENDA MÖJLIGHETEN 
SOM MEDLEMMARNA HAR TILL INFLYTANDE. Med en skicklig 
mötesordförande och färdigskrivna förslag till avstyrkanden av motionerna blir årsmötet 
helt utan substans och endast ett spel för galleriet med underhållningen efter mötet som 
huvudnummer). 

13. ”Trygghetskonceptet ”och den sociala verksamheten. (Uppgift om antal sociala besök och 
samtal av personal, ”välgörenhet”, samt dess värde är omöjligt att bedöma. Den sociala 
verksamhetens aktiviteter i Blomstergårdarna sker huvudsakligen på hyresgästernas eget 
initiativ och engagemang, och där så förekommer, även brickvändning och 
basarverksamhet, som tillsamman med hyresgästernas egna medlemsavgifter finansierar 
hyresgästernas olika aktiviteter). 

 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Att föreningsstämman beslutar att styrelsen ska utse extern oberoende utomstående 
expertis inom områdena associationsrätt, organisationsteori, revision, juridik och 
ekonomi för att granska och genomgripande se över Blomsterfondens stadgar, 
verksamhet, visioner, organisation och ledning, styrelsesammansättning och val av 
styrelseledamöter, information till medlemmarna och medlemmarnas möjlighet att 
påverka under iakttagande av Alma Hedins Upprop, stadgar och övriga urkunder.  
 
Stockholm den 31 mars 2019/ Olle Berg 
 
Olle Berg, civilekonom, företagare och entreprenör, medlem, ej boende i Blomsterfonden, 
tidigare anställd vd och vd i egna företag, organisations- och marknadsföringskonsult, 
styrelseuppdrag i bolag och organisationer, Svenska Franchiseföreningen, Södertälje 
Industriförening, Nykvarns Företagarförening, m.fl.  initiativtagare till och projektledare vid 
skapandet av seniorboendet Adorea i Costa del Sol. Ordförande i RHI en av intresseföreningarna 
inom Blomsterfonden 2016-18. 
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Styrelsens yttrande över motion nummer 2 
Från Olle Berg – Granskning av den ideella föreningen Blomsterfondens 
verksamhet utförd av extern oberoende utomstående expertis 
 
Olle Berg föreslår att föreningsstämman beslutar att styrelsen ska utse extern oberoende 
utomstående expertis inom flera olika områden (se motionen). Syfte är att granska och 
genomgripande se över Blomsterfondens stadgar m.m. Motionären föreslog i en liknande motion 
vid förra årets föreningsstämma 2018 att oberoende expertis skulle anlitas för en oberoende 
granskning av föreningens verksamhet. Föreningsstämman avvisade motionärens förslag på basis 
av styrelsens yttrande med följande motivering: 

• Blomsterfondens revisorer, som är oberoende och väljs av stämman, har löpande i 
uppdrag att för medlemmarnas och stämmans räkning granska Blomsterfonden inom 
ramen för gängse revision inklusive förvaltningsrevision.  

• Blomsterfonden är också medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), vilket 
innebär att föreningen följs upp efter en gemensam kvalitetskod.  

• Föreningens 90-konto kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. 

Som yttrandet till årets föreningsstämma kan också tilläggas att föreningens verksamhet följs upp 
och granskas av: 

• Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  
• Arbetsmiljöverket 
• Skattemyndigheten via deklarationer och vid förfrågningar 
• Länsstyrelsen avseende Blomsterfondens stiftelser 
• Miljö- och hälsomyndigheter  
• Olika typer av myndighetsbesiktningar av fastighetsbeståndet utifrån lagstiftning 
• Granskning och verksamhetsuppföljning av avtal mellan Blomsterfonden och berörda 

kommuner inom ramen för socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 
 

Föreningen granskas alltså redan idag av många myndigheter och externa granskningsorgan och 
har inte för avsikt att anlita ytterligare granskningsexpertis. 

Blomsterfondens styrelse har också vid två tillfällen 2007 och 2017, anlitat utomstående juridisk 
expertis inom civilrätt och skatterätt för bedömning av Blomsterfondens skattskyldighet. Det har 
vid båda tillfällena konstaterats att den ideella föreningen Blomsterfonden är skattebefriad. Det 
kan också konstateras att advokatsamfundet utser en ordinarie ledamot och en suppleant i 
Blomsterfondens styrelse 

På förslag av medlem 2018 och enligt beslut av förra årets föreningsstämma pågår redan idag en 
översyn av Blomsterfondens stadgar. Föreningsstämman 2018 beslutade då att ge styrelsen i 
uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att genomföra en stadgeöversyn och ta fram underlag till 
en modernisering av Blomsterfondens organisatoriska struktur. Förslag till ändring av stadgarna 
lämnas vid föreningsstämman 2020. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås.  
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Inkommen förvaltningsfråga  
 
Jag har varit medlem sedan januari 2005. Har fått en del lägenheter att anmäla mig till, men tyvärr 
inte fått någon. Men jag ser ju att det är väldigt kort tid tills man ska flytta in när man erhåller en 
lägenhet. Jag bor nu i en lägenhet som har tre månaders uppsägning och det innebär ju att det blir 
dubbla hyror i tre månader. Det blir alltså en ganska dyr historia. Kunde man inte rucka lite på 
reglerna där. Det här är den första motion jag skriver så jag hoppas jag gjort det riktigt. Medlem 
Birgit Hedin. 
 
Lednings svar på förvaltningsfråga – kort tid till inflyttning 
Från medlem Birgit Hedin   
 
Tiden till inflyttning från den dag då du som medlem undertecknar ett hyresavtal i 
Blomsterfondens seniorboende varierar. Om lägenheten genomgår en renovering kan det i vissa 
fall vara längre tid till inflytt i jämförelse med om lägenheten är inflyttningsklar vid tidpunkten för 
kontraktskrivande. Blomsterfonden tar gärna emot synpunkter för att förbättra 
hyresadministrationen och utvärderar kontinuerligt sin uthyrningsprocess så att den utformas på 
bästa sätt för kommande hyresgäster. 
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