








	  
Sjöbrisens	  Samfäll ighetsförening	  Sollentuna	  	  

Bi laga	  t i l l 	  Protokoll 	   från	  ordinarie	  styrelsemöte	  i 	  
Samfäll ighetsföreningen	  Sjöbrisen	  2015-‐12-‐14.	  

	  

Bilaga	  avseende	  §	  10.3	  

	  

September	  2012	  bytte	  Sjöbrisens	  Samfällighetsförening	  till	  Nordea	  Företag	  Bas	  på	  bankens	  inrådan.	  
I	  Företag	  Bas	  ingår	  ett	  Bankkort	  av	  typ	  MasterCard	  varför	  detta	  i	  samband	  med	  bytet	  införskaffades.	  

Bankkortet	  har	  använts	  vid	  mindre	  inköp	  av	  kontorsmaterial	  från	  Office	  Depot,	  inköp	  av	  korv	  till	  
städdagar	  samt	  för	  betalning	  av	  tjänster	  gällande	  DropBox	  och	  webhotell.	  

I	  samband	  med	  en	  stöld	  av	  plånbok	  stals	  också	  föreningens	  bankkort.	  

Bankkortet	  spärrades	  så	  fort	  stölden	  upptäcktes	  och	  stölden	  polisanmäldes,	  vilket	  i	  efterhand	  visade	  
sig	  vara	  en	  timme	  efter	  stölden.	  

I	  tiden	  mellan	  stöld	  och	  spärr	  gjorde	  förövaren	  otillbörliga	  uttag	  på	  föreningens	  bankkort	  med	  75.000	  
kronor	  i	  flera	  olika	  uttagsautomater.	  

Uttagen	  bestreds	  av	  styrelsen	  till	  banken,	  men	  banken	  hävdar	  att	  vi	  måste	  visa	  att	  förövaren	  inte	  
hade	  tillgång	  till	  Pinkod.	  

Styrelsen	  överklagar	  och	  visar	  att	  förövaren	  inte	  kunde	  ha	  tillgång	  till	  pinkod,	  visade	  att	  pinkod	  bara	  
förvaras	  på	  ett	  säkert	  och	  krypterat	  sätt,	  tillgängligt	  endast	  för	  den	  med	  korrekt	  lösenord.	  Noterbart	  
också	  att	  det	  var	  en	  lång	  tid	  sedan	  kortet	  användes.	  

Banken	  lämnade	  vår	  överklagan	  utan	  bifall	  och	  säger	  att	  förövaren	  måste	  ha	  använt	  pinkod.	  

Styrelsen	  fick	  ut	  alla	  bankkontotransaktioner	  i	  kronologisk	  ordning	  och	  kontaktade	  Advokatfirman	  
Fylgia	  och	  advokat	  Anders	  Flink.	  

Vi	  hade	  genomgång	  med	  advokat	  angående	  händelse	  och	  advokaten	  bistod	  med	  ytterligare	  skrivelse	  
till	  banken,	  bland	  annat	  angående	  uttagsgränser	  för	  kort.	  	  Advokatbyrån	  bistod	  också	  med	  skrivelser	  
angående	  krav	  mot	  våra	  försäkringsbolag	  i	  ansvarsförsäkring	  och	  angående	  bistånd	  i	  rättstvist	  mot	  
bank.	  

Efter	  ännu	  ett	  svar	  från	  banken	  har	  advokaten	  meddelat	  att	  	  ”det	  ser	  dock	  inte	  alltför	  bra	  ut”,	  och	  har	  
därefter	  inte	  återkommit,	  varken	  med	  faktura	  eller	  ytterligare	  skrivelser.	  

Styrelsen	  har	  beslutat	  att	  detta	  måste	  komma	  Sjöbrisens	  medlemmar	  till	  del,	  utan	  att	  vi	  har	  den	  sista	  
pusselbiten	  från	  advokaten	  på	  plats,	  men	  i	  god	  tid	  före	  stämman.	  

Valberedningen	  är	  informerad	  då	  det	  är	  en	  fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsens	  medlemmar.	  

Styrelsen	  arbetar	  med	  att	  ta	  fram	  en	  policy	  angående	  användande	  av	  betalkort	  i	  styrelsen.	  	  

	  


