
Förslag till HRF Stockholms årsmöte 30 mars 2023 

 
Bakgrund 

Vid varje årsbokslut redovisas föreningens Egna kapital i en not. I noten finns bl.a. de fonder 
förtecknade som tillhör ”Ändamålsbestämda medel”.  Till största delen utgörs dessa av de 
s.k. Egna husfonderna. De har ett testamentariskt bestämt syfte - att användas till att skaffa 
föreningen en egen fastighet. Den juridiska statusen för dessa fonder är oklar. 
 
Flera av dessa fonder har tillkommit sedan lång tid tillbaka. Pga. ändamålet har dessa fonder 
legat orörda och dessa medel har under denna tid använts i en mycket begränsad 
omfattning, där det har varit möjligt. Att idag anskaffa en fastighet - ett eget hus - med dessa 
fonder är inte en möjlig väg för föreningen. 
 
Förslaget på de fonder som denna motion gäller är följande i föreningens egna kapital: 
 

•  Anna Bexell   
• ”Eget hus” insamlingen  
•  Inga Larsson      
•  Harry Olstone   
•  Harry Runögård      

 
Totalt är det bokförda beloppet per bokslutsdatum 3 454 772 kr. 
 
Förslag att frigöra dessa fonder  
Styrelsen för HRF Stockholm föreslår årsmötet att, enligt styrelsens förslag, frigöra dessa 
fonder så långt det är juridiskt försvarbart. Syftet skall vara att frigöra hela eller delar av de 
bundna medlen, som i årsredovisningen benämns såsom ”Ändamålsbestämda medel”, till att 
användas i den löpande verksamheten. 
 
Styrelsens kommentar och förslag 
Styrelsen har tagit del av ekonomiska underlag och anser förslaget ovan vara väl underbyggt. 
Styrelsen vill föreslå att årsmötet prövar frågan. En förutsättning är att revisorer, både de 
professionella och den förtroendevalda, är med på ett sådant förfarande.  
 

Förslag att årsmötet ska besluta: 

Att uppdra till styrelsen att frigöra hela eller delar av det kapital som i årsbokslutet anges 
som ”Ändamålsbestämda medel”. Dessa ska kunna användas i föreningens löpande 
verksamhet. Uppdraget sker i så fall i samråd med föreningens revisorer.  
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