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Stockholm den 8 september 2020 
 

 
Välkomna till en annorlunda föreningsstämma! 
Vi hade sett fram emot att möta många av er på vår föreningsstämma som var planerad till maj i 
år. Coronapandemin kom emellan och har på många sätt förändrat allas tillvaro år 2020. Den är 
också anledningen till att Blomsterfondens föreningsstämma i år kommer att hållas utan 
medlemmar närvarande den 5 oktober efter samråd med Blomsterfondens revisorer. 
 
För att denna annorlunda föreningsstämma ska fungera får du som anmäld medlem till 
föreningsstämma 2020 nu den viktiga uppgiften att göra din röst hörd genom att rösta i förväg 
via vår röstningsenkät. På grund av rådande pandemi kommer röstnings- och 
nomineringsförfarande att skilja sig från en normal stämma.  
 
Som ni säkert förstår kan nomineringar och motioner inte hanteras med motförslag och 
omröstningar som på en normal stämma. Det är också anledningen till att vi väntar med 
att komma med förslag på stadgeförändringar. Vi hoppas på att vi nästa år ska kunna 
möta er fysiskt igen och då få möjlighet till diskussion och dialog. 
 
Allt du behöver inför stämman 
Du har vid anmälan valt att deltaga genom att rösta på stämman via e-post och digital 
röstningsenkät. Samtliga handlingar som behövs för att rösta i årets stämma finns nu samlade i 
detta dokument. Vänligen ta del av materialet nedan för att orientera dig inför röstning digitalt. 
 
Röstning - digitalt 
Inom kort kommer ett separat mejl med en länk till röstningsenkäten att skickas till din 
registrerade e-postadress. Du kan svara på röstningsenkäten fram till och med den 28 
september.  
 
Röstningsenkäten kan endast fyllas i av den anmälda medlemmen vars e-postadress enkäten skickats till. 
 
Enkätsvar 
Inskickade och registrerade enkätsvar utgör röstlängden för 2020 års föreningsstämma. En 
oberoende granskare (notarius publicus) kommer att närvara vid registrering av postala enkäter 
och därigenom kvalitetssäkra röstningen. E-postenkäterna registreras automatiskt i 
enkätverktyget. Den oberoende granskaren kommer att kontrollera enkätomröstningen i sin 
helhet samt närvara vid registreringen av inkomna postala enkätröster. 
 
Föreningsstämman 
Stämmans ordförande kommer som tidigare att vara extern för att garantera ett rättssäkert 
genomförande och kommer att närvara på plats den 5 oktober. Två justerare kommer att närvara 
på stämman. Protokoll från föreningsstämman kommer efter stämman att publiceras på 
hemsidan i sin helhet, samt i sammanfattad form i medlemstidningen Alma. 
 
Stort tack för att du engagerar dig i vår verksamhet för äldre genom ditt medlemskap. 
Varmt välkommen att göra din röst hörd på årets föreningsstämma på detta annorlunda sätt! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Ewa Samuelsson   Ulf Thörnevik 
Styrelseordförande   VD 
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Föreningsstämma i Föreningen Blomsterfonden 2020 
 
Datum: 2020-10-05 
  
Föredragningslista: 
 
1. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman: 

1.1 Kan stämman välja Lotta Edholm till föreningsstämmans ordförande? 
1.2 Kan stämman välja Erika Björk till föreningsstämmans sekreterare? 
 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
Röstlängden består av alla medlemmar som har anmält sig till stämman, betalat medlemsavgiften och som 
aktivt svarat på dagordningsenkät digitalt eller postalt. 
Kan stämman godkänna upprättande av röstlängden? 
 

3. Godkännande av föredragningslistan 
Kan stämman godkänna föredragningslistan? 
 

4. Val av två justeringspersoner: 
4.1 Kan stämman välja Jonny Svensson till justerare av stämmoprotokoll? 
4.2 Kan stämman välja Lotta Hammarberg till justerare av stämmoprotokoll? 
 

5. Prövning av om föreningsstämman har blivit behörigen sammankallad 
Föreningsstämman är utlyst i enlighet med Blomsterfondens stadgar och genomförs 2020 digitalt och via post 
per den 2020-06-29. 
Är stämman behörigen kallad? 

 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, se länk till Årsredovisning 2019: 

https://www.blomsterfonden.se/wp-content/uploads/2020/09/Arsredovisning-Blf-
inkl-revisionsberattelse-2019_final.pdf 
 

7.   Beslut om:  
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
Kan stämman fastställa resultaträkning och balansräkning? 
 
b. disposition av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen 
Kan stämman godkänna disposition av föreningens vinst enligt den 
fastställda balansräkningen? 
 

 c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
Kan stämman bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet? 

 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna  Bilaga 1 

Kan stämman besluta om oförändrat arvode för 2020/2021? 
 

9. Beslut om antal ordinarie styrelsemedlemmar   Bilaga 2 
 Kan stämman besluta om oförändrat tre ledamöter och två suppleanter? 
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10. Val av styrelse och revisorer 
a. Val av styrelseledamot    Bilaga 3 
10.a1. Kan stämman besluta enligt valberedningens förslag om omval för två år av 
Ewa Samuelsson? 
10.a2. Kan stämman besluta enligt valberedningens förslag om omval för två år av 
Bert-Ove Johansson? 
 
b. Val av suppleant 
Kan stämman besluta enligt valberedningens förslag om nyval för två år av 
Johanna Cerwall? 
 

11. Valberedning      
a. Val av valberedning    Bilaga 4 
Kan stämman besluta om val av Carl-Gustav Ståhlberg som ordinarie 
ledamot i valberedningen på 3 år? 
 

12.  Fastställande av medlemsavgift för år 2020/2021   Bilaga 5 
Kan stämman besluta om oförändrad medlemsavgift för 2020/2021? 

 
13.   Övriga frågor 
 

• Motioner      Bilaga 6 
Kan stämman godkänna samtliga motionssvar enligt styrelsens förslag?
  

 
Arvode till styrelsen    Bilaga 1 
 
Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för 2020: 
 
Styrelsens ordförande  Två inkomstbasbelopp*) 
Övriga ledamöter  3 500 kronor per bevistat sammanträde 
Revisorer   Enligt upphandling och mot godkända fakturor 
 

*) Inkomstbasbeloppet 2020 uppgår till 66 800 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 
 
10.a. Ordinarie: 
Valberedningen föreslår omval av Ewa Samuelsson och Bert-Ove Johansson, båda för en tid av 
två år.  
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Sammanfattningsvis är motiven bakom valberedningens förslag om omval av Ewa Samuelsson 
och Bert-Ove Johansson följande: 
 
Valberedningen anser som framgår av nedan att såväl Ewa Samuelsson som Bert-Ove Johansson 
är mycket kompetenta personer och vars kompetens är viktig och central för Blomsterfonden.  
Valberedningen anser vidare att kontinuitet är av stor vikt för styrelsens arbete. Under senare år 
har det varit flera förändringar av styrelsens sammansättning i Blomsterfonden. Avslutningsvis 
anser valberedningen att Ewa Samuelsson visat sig vara väl lämpad som styrelsens ordförande.  
Hon bedöms kunna göra ett mycket gott arbete i planeringen av Blomsterfondens fortsatta 
utveckling.  Bert-Ove Johansson blev invald i styrelsen 2018 och valberedningen anser att 
Blomsterfonden bör ta tillvara på hans kompetens inom fastighetsbranschen under kommande 
år. 
 
Valberedningen har också fått in ett förslag (även inskickad som motion 7) från två medlemmar i 
Blomsterfonden till ny styrelseledamot.  
Valberedningen har tagit del av den handling som bifogats förslaget. Valberedningen har därefter 
kommit fram till att omval av Ewa Samuelsson och Bert-Ove Johansson väl fyller föreningens 
behov av olika kompetens och ger kontinuitet i styrelsen.  
 
10.a1. Ewa Samuelsson omval två år  Invald i styrelsen 2012 

 
CV Ewa Samuelsson 
Ewa har haft olika chefsjobb inom Stockholm stad som skolledare och områdeschef. Hon var 
äldreborgarråd (2006 - 2010) samt varit biträdande socialborgarråd (2010 - 2014). Hon har varit 
regeringens samordnare om kommunalisering av hemsjukvården och utredare av bostäder för 
äldre (2014 - 2015). Hon har ett antal olika styrelseuppdrag och är ordförande i Svenskt 
Demenscentrum. Ewa invaldes i styrelsen 2012 och är ordförande i Blomsterfondens styrelse 
sedan 2017. 

 
10.a2. Bert-Ove Johansson omval två år  Invald i styrelsen 2018 

 
CV Bert-Ove Johansson 
Bert-Ove har kunskaper om fastigheter och fastighetsekonomi. Han har under 20 år arbetat i 
Skanska med olika chefsuppdrag i Sverige och internationellt. Efter sin tid i Skanska var han 
under en period chef i Newsec som arbetar med förvaltning och rådgivning till bl a 
fastighetsägare. Arbetar idag som egen konsult inom fastighetsbranschen. Bert-Ove invaldes i 
styrelsen 2018 och har god kännedom om Blomsterfonden och dess verksamhet. 
 
10.b Suppleanter: 
 
Nuvarande suppleant Meg Tiveus är ej tillgänglig för omval då hon i enlighet med stadgarna 
bestämmelser inte kan väljas om för en ny period.  
Valberedningen föreslår därför nyval av Johanna Cerwall för en tid av två år. 
 
Johanna Cerwall nyval om två år  
 
CV Johanna Cerwall 
Johanna är civilekonom från Handelshögskola i Stockholm och har gedigna kunskaper inom 
ekonomi, finans och finansiell styrning. Hon har en lång karriär inom Swedbank där hon har 
erfarenhet från olika befattningar, flera på en ledande position. Hon tog del av Swedbanks interna 
ledarskapsutbildning. Är sedan 2016 Vd på Skandiabanken och har lett ett omfattande arbete för 
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att tydliggöra Skandiabankens roll i Skandiakoncernen. Sedan 2018 är hon ledamot i Svenska 
Bankföreningen. Bankföreningen är en branschorganisation och verkar för en sund utveckling av 
det svenska bankväsendet. 
 
• Revisorer: 
 
Samtliga revisorer valdes på 3 år 2018. Suppleant Morgon Karlsson, PwC har avgått under året 
och valberedningen föreslår istället Jens Persson, PwC som ersättare och revisorssuppleant fram 
till nästa års föreningsstämma 
 
Valberedning i Blomsterfonden 2020   Bilaga 4 
 
Val av en ledamot till valberedningen för en tid av tre år.  
         
Sittande personer i valberedningen är: 
Björn Lind, sammankallande, vald för perioden 2019 - 2022  
Åsa Stenlund Björk, vald för perioden 2017 - 2020 
Nina Rehnqvist, vald för perioden 2018 - 2021.  
 
Åsa Stenlund Björk har under året undanbett sig omval till valberedningen. 
Valberedningen har mot bakgrund av att Åsa Stenlund Björk undanbett sig omval, i enlighet med 
vad Blomsterfondens valberedningsinstruktion tillåter, adjungerat Carl-Gustav Ståhlberg som ny 
medlem i valberedningen fram till ordinarie föreningsstämma.   
Carl-Gustav är civilingenjör och har lång erfarenhet från byggentreprenadsverksamhet. Han var 
ledamot i Blomsterfondens styrelse och har således god erfarenhet och kännedom om 
Blomsterfondens övergripande verksamhet och vad som behövs för olika kompetenser i 
Blomsterfondens styrelse. 
 
Carl-Gustav Stålberg föreslås till ordinarie ledamot i valberedningen på 3 år, för perioden 2020 - 
2023. 
 
Förslag till medlemsavgift 2020/2021   Bilaga 5 
 
Förslag 
Styrelsen föreslår föreningsstämman oförändrad medlemsavgift: 350 kr för enskilt medlemskap 
samt 500 kr för familjemedlemskap som omfattar två personer. 
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Inkomna motioner & motionssvar 2020   Bilaga 6 
 
NR Område Motionär 
1 Angående stadgar och Blomsterfondens ledning  

 
Karl-Erik Åman 

2 Extern oberoende granskningskommission  
 

Olle Berg & Henry Nilsson 

3 Inlämnande av motioner & nominering av nya 
styrelseledamöter till valberedningen 
 

Birgitta Persson 

4 Ordförande på föreningsstämman 
 

Birgitta Persson 

5 Angående åtgärder för att kunna bereda fler 
medlemmar boenden  
 

Roger Bergström 
 

6 Iordningsställande av naturområde vid 
fastigheterna i Liseberg/Älvsjö 
 

Annika Speiner 

7 Nominering av styrelseledamot 
 

Karl Erik Åman & Olle Berg 
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Inskickad motion 1    forts Bilaga 6 
 
Från Karl Erik Åman – Angående stadgar och Blomsterfondens ledning 
 
Motion till Föreningsstämma med Blomsterfonden i Stockholm, ideell förening den 27 maj 2020 
Ämnen: 1) stadgarna, 2) Blomsterfondens ledning 
 
STADGARNA 
Medlemmarna saknar information om arbetet med ändrade stadgar som förmodas pågå under 
ledning av den bortröstade, tidigare ordföranden. Föreningsstämman skall därför BESLUTA, att 
förslag till ändrade stadgar skall ske i enlighet med de nuvarande stadgarnas paragraf 15, vilket 
betyder dels, att samtliga medlemmar skall ha god tid för yttrande i föreningens tidning, vilket i 
sin tur betyder, att förslag tidigast kan behandlas vid  Föreningsstämma 2021 samt vid nästa 
ordinarie – avviker från paragraf 15 – Föreningsstämma. Denna ändring föreslås på grund av att 
de makthavande vid en tidigare ändring betraktade det bekräftande, andra beslutet som en ren 
formsak. Samtidigt påminner jag medlemmarna om att ändring skall godkännas av Stockholms 
stad. 
 
Föreningsstämman BESLUTAR vidare, att Blomsterfondens uppgift i de nuvarande stadgarna: 
”äga, uppföra och driva bostäder och sjukhem för gamla och behövande personer” icke får 
ändras, dels för att respektera Alma Hedins avsikter med verksamheten, dels för att 
Blomsterfondens verksamhet under nuvarande ledning allt mer fjärmar sig från Alma Hedins 
grundläggande tankar. Jag uppmanar medlemmarna att vara misstänksamma mot ändringar, som 
av den tidigare ordföranden, kallades ”moderniseringar”. 
 
BLOMSTERFONDENS LEDNING 
 
Under årens lopp har i ett antal motioner begärts en utförlig redovisning av föreningens 
övergripande kostnader – vad kostar administrationen? – vilka alla avfärdats av ledningen på 
oklara grunder. För att denna fråga skall förstås, anför jag några exempel. Lönekostnaderna för 
verkställande direktören – enligt 2018 års årsredovisning – uppgick till 1.729.000 kronor samt 
pensionskostnader 634.000, alltså sammanlagt 2.373.000 kronor. Vad bilkostnader och övriga 
förmåner uppgår till är obekant. För den verksamhet som AlmaHedin tänkte sig – även vid 
jämförelse med till exempel nu verksamma bostadsföretag – är den kostnaden orimligt hög. 
Möjligen förklarar denna inkomst varför Blomsterfonden marknadsför en lägenhet med en 
årshyra på 275.000 kronor, vilket borde vara Blomsterfonden totalt främmande. Ett annat 
tillkortakommande för den nuvarande ledningen är den mångåriga oförmågan att renovera 
fastigheterna vid Ringvägen, vilket skapat oro bland hyresgästerna. Att VD säger att nybyggnader 
finansierats med egna pengar, när verkligheten är stora lån, är att vilseföra medlemmarna. Att 
klagomålen bland hyresgästerna i de nya husen synes vara besvärande många, tyder även det på 
att förvaltningen av fastigheterna är undermålig. Kan en styrelse som år efter år accepterar detta 
ges ansvarsfrihet? Tveksamt. För att råda bot på detta, föreslår jag, att Föreningsstämman 
BESLUTAR,dels att föreningens styrelse skall låta annat revisionsföretag än det nu anlitade 
granska och utvärdera föreningens kostnader för verksamheten, dels att utvärdera om kvalitén 
och kostnaderna inom förvaltningen av föreningens fastigheter förbättras genom att ett fristående 
fastighetsförvaltande företag tar över förvaltningen. 
 
Stockholm den 30 mars 2020 
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Karl E ÅMAN, Medlem 
 
Styrelsens yttrande över motion nummer 1 
 
Från Karl Erik Åman – Angående stadgar och Blomsterfondens ledning 
 
Karl Erik Åman anser att det saknas information om arbetet med att ändra stadgarna och förslår 
att föreningsstämman beslutar att förslag till ändringar av Blomsterfondens stadgar skall ske i 
enlighet med stadgarna. Han föreslår också att ändamålsparagrafen i stadgarna inte får ändras  
Åman föreslår också att föreningsstämman beslutar att styrelsen ska låta annat revisionsföretag 
granska och utvärdera föreningens kostnader för verksamheten. Vidare föreslår han att det 
revisionsföretaget skall granska om kvalitén och kostnaderna inom förvaltningen av föreningens 
fastigheter kan förbättras genom att ett fristående fastighetsförvaltande företag tar över 
förvaltningen. 
 
En stadgeöversyn pågår och i planeringen ingick att vid ordinarie föreningsstämma i maj 2020 
lämna information och förslag om ändringar av stadgarna i enlighet med beslut från 
föreningsstämman 2018. Med anledning av den uppkomna situationen pga. den pågående 
pandemin (COVID-19) har det inte varit möjligt att redovisa förslaget i maj. Styrelsen bedömer 
också att en stadgefråga inte kan behandlas på den skriftliga stämman nu i oktober utan 
återkommer i stadgefrågan till föreningsstämman 2021, som förhoppningsvis kan genomföras 
fysiskt med möjlighet att då i demokratisk anda diskutera frågan. Styrelsen anser härmed frågan 
om stadgar besvarad. 
 
När det gäller frågan om Blomsterfonden ledning så konstaterar styrelsen att det är 
föreningsstämman som utser revisorer/revisionsföretag som granskar föreningens ekonomi. 
Styrelsen kan inte själva överpröva föreningsstämmans beslut och utse annat 
revisorsföretag/revisor. Motionären anser vidare att han genom åren inte fått svar på frågor och 
redovisning av Blomsterfondens övergripande kostnader. Styrelsen konstaterar att motionssvar 
lämnats och besvarats av föreningsstämmorna på samtliga motioner från Åman som handlar om 
övergripande kostnader.  
 
När det gäller frågan om huruvida ett fristående fastighetsförvaltande företag skulle ta över 
förvaltningen av Blomsterfondens fastigheter så är det en fråga där styrelsen fattar beslut. I 
dagsläget är styrelsens bedömning att Blomsterfonden har en välfungerande och kostnadseffektiv 
förvaltning av sina fastigheter jämfört med liknande organisationer. 
 
Styrelsen föreslår att motionen i sin helhet anses besvarad och avslås i de delar som 
motionären föreslår. 
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Inskickad motion 2      
 
Från Olle Berg och Henry Nilsson – Extern oberoende granskningskommission 
Motion till Föreningsstämman i Blomsterfonden, ideell förening den 27 maj 2020. E-post 
till medlem@blomsterfonden.se   
ÖVERSIKT 
Föreningsstämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att utse en 
extern oberoende granskningskommission som ska föreslå och genomföra en återgång till den 
kärnverksamhet som Alma Hedins upprop 1921 skapade. Detta kan ske genom en avyttring av 
övrig verksamhet samt att använda försäljningslikvider till förbättring av eftersatt underhåll och 
nya seniorboenden. 
BAKGRUND 
Vid granskning framgår att styrelsen/ledningen genom ändringar i stadgar 2009 och 2015 skaffat 
sig ökade befogenheter det senaste decenniet. Detta innebär att den enda frågan som stämman 
kan ta ställning till är ansvarsfrihet för det gångna året. Styrelsen/ledningen kan därmed 
numera självständigt, utan att ta upp frågan i medlemsorganisationen, d v s på 
föreningens årsmöte, besluta om  
Investeringar i verksamheter och egendom, 
Förändring från kärnverksamhet till annan verksamhet utan motiverad medlemsnytta. 
Gå från billiga lägenheter till samhällsbyggande aktör - utan medlemsnytta. 
Uppta lån och inteckna fastigheter. 
Skapa vinstmedel och använda fastighetsnetto. 
Under hänvisning till sekretess neka information. 
Besluta om utökad medlemsrekrytering utan motsvarande motiverad och erforderlig 
bostadsutveckling. 
Vägra insyn i förekommande ekonomiska förhållanden och vid hyresförhandlingar. 
Eftersom resultaten sedan VD-skiftet 2007 uteblivit när det gällt att skapa ett ökat antal 
seniorboenden har: 
Hyressättningen blivit hyresdrivande, 
Underhållet eftersatts, 
Oron ökat hos hyresgästerna, 
Felaktiga investeringsspekulationer föranlett högre hyror, 
Oskicklighet i ledningsarbetet av nybyggnadsverksamhet medfört oacceptabelt antal rapporterade 
felaktigheter vid utförandet, 
Tusentals medlemmar upplevt sig inte ha någon reell möjlighet till boende, 53 000 i kö, 
oförändrat antal lägenheter sedan 2007, 1050 tillgängliga och 85 frigörs per år 
YRKANDE 
Föreningsstämman beslutar 
Att styrelsen tillsätter en extern oberoende granskningskommission vars uppgift blir  
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att avveckla det som benämns främmande verksamheter dvs affärsverksamhet som innebär 
avsteg från Alma Hedins ursprungliga intentioner, som försäljning av vårdtjänster på entreprenad 
inklusive massiv marknadsföring för rekrytering av nya medlemmar, idag 53 000 st, 
samt 
Att överföra likvida medel från försäljningen av de främmande verksamheterna till 
kärnverksamheten för underhåll och uppförande av fler bostäder, samt 
att anpassa personalstyrkan till en övergång från nuvarande verksamhet genom outsourcing av 
fastighetsförvaltningen i syfte,   
att professionella aktörer bidrar till en säkrare utövning 
Stockholm den 31 mars 2020 
Henry Nilsson, Medlem i Blomsterfonden 
Olle Berg, Medlem i Blomsterfonden 
 
Styrelsens yttrande över motion nummer 2 
 
Från Olle Berg och Henry Nilsson – Extern oberoende granskningskommission 
 
Motionärerna föreslår att föreningsstämman beslutar att styrelsen ska få i uppdrag utse en extern 
oberoende granskningskommission vars olika uppgifter och förslag till stämman framgår av 
motionen. Motionären Olle Berg föreslog i liknande motioner vid föreningsstämmorna 2018 och 
2019 att oberoende expertis skulle anlitas för en oberoende granskning av föreningens 
verksamhet. Föreningsstämmorna beslutade då enligt styrelsen förslag både 2018 och 2019 med 
följande motivering: 
Vid 2018 års föreningsstämma konstateras att 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 medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), vilket innebär att 
föreningen följs upp efter en gemensam kvalitetskod. FRII har idag bytt namn till  Giva Sverige. 
Föreningens 90-konto kontrolleras också av Svensk insamlingskontroll. 
I svaret till 2019 föreningsstämma kan också tilläggas för att ytterligare förtydliga att föreningen 
följs upp och granskas av inspektionen för vård och omsorg (IVO), arbetsmiljöverket, 
skattemyndigheten via deklarationer och vid förfrågningar, miljö och hälsomyndigheter och i 
olika avtal med kommuner inom ramen för socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 
Föreningen följs alltså redan idag upp av myndigheter och granskningsorgan och har därför inte 
för avsikt att anlita ytterligare granskningsexpertis.  
Styrelsen kan konstatera att det inte finns något nytt i sakfrågan från motionärerna i årets  motion 
till föreningsstämman 2020 och att inget ytterligare behöver tilläggas i styrelsens svar  och förslag 
till beslut. 
 
Styrelsen föreslår föreningsstämman att motionen avslås i sin helhet. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Föreningsstämma 2020  Sida 11 av 18 

 
 
 
 
Inskickad motion 3      
 
Från Birgitta Persson –Inlämnande av motioner och nominering av nya 
styrelseledamöter till valberedningen 
 
Motion till Blomsterfondens Föreningsstämma den 27 maj 2020 
E-post till medlem@blomsterfonden.se 
 
Tidpunkter för publicering av: 
--inlämnande av motioner till föreningsstämman 
och 
--nominering av nya styrelseledamöter till Valberedningen 
 
BAKGRUND 
 
Kallelse till föreningsstämman 27 maj 2020 delgavs medlemmarna på Blomsterfondens hemsida 
och i medlemstidningen ALMA under vecka 13, den sista veckan i mars månad. Inte på 
hemsidan men dock i ALMA kunde vi läsa att ”Medlemmar kan lämna motioner till 
föreningsstämman, sista datum är den 31 mars”.   
 
I samma ALMA NR 1 Mars 2020 meddelar Valberedningen att förslag till valberedningen skall 
lämnas senast den 31 januari 2021.  
(Avseende mässan 2021) 
 
YRKANDE 
 
Att föreningsstämman uppdrar åt styrelsen och valberedningen att underlätta för medlemmarna 
att vara aktiva  i utvecklingen av föreningen genom att  i god tid (= båda tidsgränserna publiceras 
frekvent i samtliga nummer av ALMA) ha möjlighet att lämna fruktbara förslag i genomtänkta 
motioner samt dito förslag till Valberedningen i stället för att (som nu) försvåra för 
medlemmarna 
att vara just aktiva. 
 
Eftersom en stor del av medlemmarna som är hyresgäster i de 5 (fem) Blomstergårdarna i 
Stockholm: Svalnäs,  Körsbärsvägen, Röda Bergen, Liseberg samt Ringvägen 99 – 109 inte har 
tillgång till bredband och Blomsterfondens hemsida uppmanas ledningen ge denna information 
på de anslagstavlor, som finns året runt på respektive verksamhet. 
 
Detta har saknats inför årsstämman 2020.   
 
Stockholm den 30 mars 2020 
Birgitta Persson 
Medlem i Blomsterfonden och boende på Ringvägen sedan 2013 
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Styrelsens yttrande över motion nummer 3 
 
Från Birgitta Persson –Inlämnande av motioner och nominering av nya 
styrelseledamöter till valberedningen 
 
Motionärerna föreslår att föreningsstämman beslutar att uppdra åt styrelsen och valberedningen 
att underlätta för medlemmarna att kunna vara aktiva i utvecklingen  av föreningen när det gäller 
möjligheten att lämna förslag till motioner och möjligheten att lämna förslag till valberedningen 
avseende nya styrelseledamöter. 
Styrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt att kunna vara aktiv och ges möjligheten 
till information i alla tänkbara informationskanaler oavsett om medlemmen är hyresgäst eller 
medlem som inte bor i Blomsterfonden idag. Styrelsen följer stadgarna när det gäller tidpunkten 
för när motioner kan lämnas in inför en föreningsstämma. Årets föreningsstämma och processen 
fram till stämman är i år annorlunda pga. den pågående pandemin (COVID-19). 
Styrelsen upplever att det idag i tidningen Alma, via mejl i nyhetsbrev, på hemsidan och med 
information till hyresgästerna i olika forum ges goda möjligheter att vara aktiv. Fysiska möten i 
större sammanhang med dialog och informationsutbyte är förstås begränsade i dagsläget pga. av 
pandemin. Till Blomsterfondens hyresgäster ges information på anslagstavlor och i brevlådorna 
oftare nu under rådande situation. Däremot har de digitala sammankomsterna ökat och kommer 
troligtvis att öka framöver. Att kontakta valberedningen med förslag på styrelsemedlemmar kan 
göras när som helst under året. Mer information finns på hemsidan. På hemsidan framgår också 
vilka som är valberedare i Blomsterfonden. Självklart kommer styrelsen att se över om något 
ytterligare behöver göras för att underlätta möjligheten att vara mer aktiv för samtliga 
medlemmar. 
 
Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta att motionen härmed är besvarad. 
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Inskickad motion 4      
 
Från  Birgitta Persson –  Ordförande på föreningsstämman 
 
Motion till Blomsterfondens Föreningsstämma den 27 maj 2020 
E-post till medlem@blomsterfonden.se 
 
Bakgrund: 
”Blomsterfonden är en ideell förening, vårt högsta beslutande organ är våra medlemmars 
röster på den årliga föreningsstämman.  
Detta innebär även att all verksamhet  vi  bedriver  inom ramen inom ramen för Blomsterfonden 
inte är vinstdrivande.  För att komplettera vårt utbud åt äldre har vi viss serviceverksamhet som 
vi bedriver i dotterbolaget Blomstergårdar Aktiebolag.” 
 
Möjligheterna för medlemmarna att göra sina röster hörda på föreningsstämman är i högsta grad 
beroende av personligheten hos den aktuella  stämmans ordförande.  Denne(a) föreslås av 
styrelsens ordförande och stämmodeltagarna godkänner valet.  
 
Vid föreningsstämmorna 2018 och 2019 har valet fallit på Inga Näslund, som skötte sitt uppdrag 
snabbt och effektivt.  Så snabbt att flertalet närvarande medlemmar och röstberättigade  inte hade 
någon möjlighet att uppfatta vad punkterna rörde sig om innan de var avgjorda och klubbade.  
Yrkande: 
Att föreningsstämman godkänner en mer lyhörd stämmo-ordförande , förslagsvis Lotta Edholm 
som höll i klubban på ett föredömligt sätt 2016 och vid den  extra stämman 2015. 
 
Stockholm den 30 mars 2020 
Birgitta Persson 
Medlem i Blomsterfonden 
Seniorboende sedan 2013 
 
Styrelsens yttrande över motion nummer 4 
 
Från  Birgitta Persson –  Ordförande på föreningsstämman 
Motionärerna föreslår att föreningsstämman godkänner en mer lyhörd stämmoordförande. 
Enligt Blomsterfondens stadgar 5§ ordinarie föreningsstämma punkt 1 framgår att val av 
ordförande vid stämman väljs av föreningsstämman. För att det i praktiken ska fungera är det 
normalt och praxis att någon lämplig person med erfarenhet från att vara ordförande vid olika 
typer av stämmor tillfrågas i förväg, men det förstås fritt att på föreningsstämman välja vem 
som helst enligt stadgarna. 
Under de senaste tio åren har ordförandeskapet på föreningsstämman hanterats av flera olika 
externa personer med erfarenhet av ordförandeskap i olika sammanhang. Hur en ordförande 
hanterar sitt uppdrag och vilka egenskaper personen har kan upplevas olika beroende på vem 
som tillfrågas.  
Vi denna annorlunda föreningsstämma som nu genomförs skriftligen hösten 2020 kommer 
Lotta Edholm föreslås som ordförande på stämman. 
 
Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att motionen härmed är besvarad. 
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Inskickad motion 5      
 
Från Roger Bergström  - Angående åtgärder för att kunna bereda fler 
medlemmar boenden 
 
 
Motion till Blomsterfondens föreningsstämma 2020  angående åtgärder för att kunna 
bereda fler medlemmar boenden. 
 
Jag vet att många betalande medlemmar i likhet med mig känner oro över den långa kötiden för 
ett efterlängtat lugnt och tryggt boende inom Blomsterfondens verksamhet. 
 
Vi är många fyrtiotalister väl fyllda 70 år och flera börjar närma sig 75 till 80 år. 
 
Vi har förståelse för att det kan vara svårt att kunna ytterligare bygga till de befintliga 
fastigheterna och även svårt att finna lämpliga tomter inom rimligt avstånd för nybebyggelse. 
 
Min motion inriktar sig istället på att försöka finna lämpliga befintliga flerfamiljsfastigheter eller 
annan typ av lediga fastigheter som kan efter eventuell reparation och  ombyggnad anpassas till 
lämpliga lägenheter för oss äldre. 
 
Många av oss fyrtiotalister bor redan i bostadsrättslägenheter, radhus eller villor och torde vid en 
försäljning av den egna bostaden kunna frigöra betydande belopp varför en högre insatskostnad 
för en lägenhet sannolikt inte borde utgöra något problem. 
 
Möjligheterna för Blomsterfonden liksom för medlemmarna att kunna få lån till förmånlig ränta 
kan i nuläget bedömas som goda, 
 
Mitt yrkande är att föreningsstämman beslutar 
  
att ge styrelsen i uppdrag att under verksamhetsåret anlita lämpliga kompetenser för att utreda 
marknadsläget för ovannämnda fastigheter lämpliga för ombyggnad och de ekonomiska 
förutsättningarna för såväl Blomsterfonden som i förlängningen för medlemmarna som kan 
erbjudas sådana lägenheter. 
 
Motionen skriven 2020-03-28 av undertecknad medlem sedan 2010 
 
Roger Bergström (450908.xxxx) 
Sickla Kanalgata 32 
12067 Stockholm 
Medlem i Blomsterfonden sedan 2010  
 
 
 
 
 
 
 



  

Föreningsstämma 2020  Sida 15 av 18 

 
 
 
Styrelsens yttrande över motion nummer 5 
 
Från Roger Bergström  - Angående åtgärder för att kunna bereda fler 
medlemmar boenden 
 
Motionärerna föreslår att föreningsstämman beslutar att styrelsen ska få i uppdrag att under 
verksamhetsåret anlita lämpliga kompetenser för att utreda  marknadsläget för att försöka  
finna lämpliga flerfamiljsfastigheter eller annat typ av lediga lägenheter som kan byggas om 
och anpassas till lämpliga lägenheter för äldre. 
Styrelsen delar motionärens förslag att det är viktigt att få fram fler bostäder för äldre. 
Styrelsen och ledningen arbetar redan idag kontinuerlig med att undersöka möjligheten till att 
få fram både markanvisningar och möjligheten att köpa fastigheter för ändamålet.  Detta sker 
både genom att anlita lämplig kompetens inom området som genom eget arbete. Det är också 
vanligt att Blomsterfonden blir kontaktade av fastighetsägare och konsulter som erbjuder 
möjligheten att få vara med och i konkurrens med andra lämna anbud på köp av fastigheter.  
Blomsterfonden som är en ideell förening är fastighetsägare och erbjuder seniorbostäder med 
hyresrätt, vilket betyder att den som flyttar in inte behöver betala någon insats. Det finns för 
tillfället inga åtgärder eller förslag i styrelsen att ändra nuvarande  inriktningen från 
hyresrätter till något annat. 
 
Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att motionen härmed är besvarad. 
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Inskickad motion 6      
 
 
Från Annika Speiner – Iordningställande av naturområde vid fastigheterna i 
Liseberg/Älvsjö 
 
 
MOTION 
 
Till Blomsterfondens styrelse den 26 mars 2020 
 
Ansökan om iordningställande av naturområde 
 
Annebodavägen ger ett trist intryck. Inga behagliga och avsressande platser finns utefter gatan. 
Åsynen av bommande buskar och prunkande planeringar saknas. 
Det behövs en plats att slå sig ner för att känna att man upplever naturen. 
 
Många är beroende av rullator, och har svårt för att ta sig över trottoarkanter och i trappor. 
 
Eftersom Blomsterfonden eftersträvar trivsel vore det en enkel gärning utan att besvärar 
ekonomin altför mycket. En bra och rymlig pats finns redan mellan 78 och HSB-husen. En häck 
med tillexempel Vresrosor kostar inte så mycket. Dom blommar hela sommaren och doftar 
härligt. Rabatter med vårblommor och annat vore en trevlig känsla, några soffor och små bord att 
dricka medhavt kaffe skulle sitta fint. Trivseln efter gatan skulle stiga betydligt. 
 
Jag anhåller därför att styrelsen tar upp frågan. 
 
Kostnaden för denna lilla oas skulle vara överkomlig och betyda så mycket. 
 
Med förhoppning 
 
Annika Speiner Annebodavägen 47, Tel 076 23 78 580 
 
 
 
Styrelsens yttrande över motion nummer 6 
 
Från Annika Speiner – Iordningställande av naturområde vid fastigheterna i 
Liseberg/Älvsjö 
 
Annika Speiner, Annebodavägen 47 föreslår att ett område mellan Blomsterfondens 
fastigheter och de intilliggande HSB-husen iordningställs för att höja trivseln i området. 
Ledningen kommer i samband med 100 årsfirandet att ta med och undersöka om detta område 
kan utnyttjas för att höja trivseln. 
 
Styrelsen anser motionen härmed besvarad. 
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Inskickad motion 7      
 
Från Karl Erik Åman och Olle Berg –Nominering av styrelseledamot 
NOMINERING Även som MOTION till E-post medlem@blomsterfonden.se   
Enligt valberedningsinstruktionen i Blomsterfondens hemsida sändes härmed förslag till 
valberedningens ledamöter avseende val av ny styrelseledamot. 
Undertecknade föreslår som ny ledamot i Blomsterfondens styrelse Roger Grönroos, 
Storängsvägen11C, 18431 Åkersberga att väljas på 2020 års föreningsstämma. 
Roger Grönroos, 64 år, är en samhällsmedborgare av god vandel, kompetent och intresserad av 
att värna Blomsterfondens blivande hyresgäster och befintliga hyresgäster att kunna bo i ett tryggt 
boende med rimlig hyra. Han har insikt och förståelse för ”Uppropet från 1921” jämte gällande 
urkunder. 
 
Vad som gör honom särskilt intressant för de 53 298 medlemmarna/blivande hyresgästerna och 
de 1100 nuvarande hyresgästerna är hans bakgrund inom Hyresgäströrelsen sedan 33 år. Idag är 
han strateg och arbetar med ledarskap i Hyresgästföreningen, vilket skulle gagna medlemmar och 
hyresgäster särskilt väl.  
Roger Grönroos har även gedigen erfarenhet av styrelsearbete inom HSB, bostadsrättsföreningar 
och samfälligheter. 
 
Roger Grönroos torde därför vara den i nutid mest tänkbara kompetenta ledamoten i 
Blomsterfondens styrelse i frågor som syftar till att värna den demokratiska processen och 
hyresgästernas och medlemmarnas intressen, genom att medverka till att det grundläggande 
förhållandet verkligen uppfylls: 
” Blomsterfonden är en ideell förening, vilket innebär att vårt högsta beslutande organ är våra 
medlemmars röster på den årliga föreningsstämman”.  
 
Roger Grönroos är vidtalad, har accepterat och kommer om han blir invald att bli medlem i 
Blomsterfonden.  
 
Roger Grönroos skulle utgöra en garanti för att medlemmarnas och hyresgästernas 
intressen kommer i första hand och föreslås därför inväljas i styrelsen för Blomsterfonden 
i Stockholm, ideell förening på årsstämman 2020.  
 
Valberedningen ombeds även tillse att förslaget till nominering läggs in i föreningens hemsida 
och redovisas intill valberedningens förslag. 
 
Stockholm den 31 mars 2020 
 
Karl Erik Åman, medlem 
Olle Berg, medlem 
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Styrelsens yttrande över motion nummer 7 
 
Från Karl Erik Åman och Olle Berg –Nominering av styrelseledamot 
 
Denna motion har också skickats som en nominering till Blomsterfondens valberedning. 
Nomineringen behandlas under punkt 10a i dagordningen och bilaga 3. 
 
Styrelsen anser motionen härmed besvarad då valberedningen hanterar nomineringar. 
 
 

 

 
 


