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Till medlemmarna i Brf Blekinge 

 

 

Göteborg den 31 maj 2021 

 

 

Angående pågående ansvarsprocesser mot tidigare styrelseledamöter 

 

Brf Blekinge (”Föreningen”) har begärt vårt biträde i anledning av att det förekommer misstanke om 

oegentligheter mot Föreningen från tidigare styrelseledamöter vid utförande av deras uppdrag som 

styrelse. På uppdrag av Föreningen har därför framställts krav mot fyra tidigare styrelseledamöter och 

kraven omfattar mandatperioder räkenskapsåren 2016-2020. Till följd av de mötesrestriktioner som 

för närvarande gäller på grund av Covid-19 genomförs Föreningens årsstämma digitalt vilket gör att 

undertecknade har överlämnat åt mötesordföranden att förmedla information om de 

ansvarsprocesser som för närvarande pågår. Nedan följer även en skriftlig sammanfattning av vad som 

skett i ärendena hittills.  

 

Nuvarande styrelse tillträdde efter årsstämman 2020 och uppmärksammade då att arvodesuttagen för 

vissa ledamöter var mycket höga samt att det fanns fakturor som betalats med Föreningens medel 

men som avsåg privat levnadskostnader såsom t.ex. kläder, telefoner, surfplattor och mat m.m. 

Föreningen har till följd härav polisanmält de tidigare styrelseledamöterna och utredning pågår 

alltjämt.  

 

I september 2020 lämnade Föreningen oss i uppdrag att utreda om det utbetalda arvodet 

motsvarades av en arbetsprestation utförd av de tidigare styrelseledamöterna och om så inte var fallet 

om det istället kunde röra sig om skadeståndsgrundande utbetalningar av arvode. Efter genomgång av 

arvodesräkningar, attestunderlag, styrelseprotokoll m.m. konstaterades att det underlag som fanns 

tillgängligt inte utvisade att det utbetalda arvodet motsvarades av en arbetsprestation. Vidare fann vi 

att det gjorts inköp på Föreningens bekostnad som inte kunde knytas till Föreningens verksamhet utan 

istället utgör privata inköp.  

 

I mars 2021 framställde Föreningen ett skadeståndskrav mot de tidigare styrelseledamöterna som 

sammantaget uppgick till ett belopp om 2 167 772 kr. Skadan grundar sig på att ledamöterna, vid 

utförande av sitt uppdrag, genom oaktsamhet eller uppsåt, tillfogat föreningen skada. De 

skadegörande handlingarna består i utbetalning av arvode utan motsvarande arbetsprestation samt 

inköp av privata saker på Föreningens bekostnad.  

 

De tidigare styrelseledamöterna har genom ombud bestritt skadeståndskraven och anfört dels att 

styrelseledamöternas arvoden motsvaras av en arbetsprestation, dels att inköpen inte varit privata till 

sin natur utan istället kommit Föreningen till godo.  

 

Vi har för föreningens räkning ansökt om rättsskydd som kommer att beviljas. Rättsskyddet innebär att 

Föreningens ombudskostnader i viss mån täcks genom försäkringen.  
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I anledning av de svar som lämnats av de tidigare styrelseledamöterna kommer ytterligare skriftväxling 

äga rum där Föreningen bemöter de påståenden som lämnats. Härefter kan det vara aktuellt att väcka 

talan mot en eller flera av de tidigare styrelseledamöterna. Ansvaret som styrelseledamot är 

individuellt och talan mot en ledamot bygger alltså på vad just den personen har gjort vid utövandet 

av sin roll som styrelseledamot.  

 

Före det att en skadeståndstalan väcks kommer Föreningen att kalla till extrastämma där frågan om 

talans väckande kommer att behandlas. Anledningen till detta är de regler som gäller för 

skadeståndstalan i ansvarsprocesser där ansvarsfrihet tidigare beviljats men där det senare 

framkommer sådant som gör att en skadeståndstalan kan väckas. Ni kommer inför detta att få mera 

information.  

 

Vi kommer även löpande ha en kontakt med polismyndigheten/åklagare angående den polisanmälan 

som Föreningen gjort. Dels för att kunna bistå åklagare med information om sådant som framkommer 

i ansvarsprocesserna, dels för att få information om hur det polisiära ärendet fortlöper.  

  

Eftersom vi inte deltar vid dagens stämma har vi ordnat så att medlemmar som har frågor angående 

kraven mot de tidigare styrelseledamöterna kan skicka in frågorna till styrelsen. Vi kommer därefter, i 

den mån det är möjligt, att besvara frågorna skriftligen. De frågor som inkommer och svar som lämnas 

kommer att tillhandahållas samtliga medlemmar i Föreningen. Frågor skickas in till styrelsen per mejl 

på info@brfblekinge.se senast den 14 juni 2021.  

 

Som ovan, 

 

 

 

 

 

Ebba Andell     Jennie Brandt  
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