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PROTOKOLL FÖRT VID HSB RIKSFÖRBUNDS EXTRA 

ÅRSMÖTE DEN 7 DECEMBER 2020  

Styrelsen för HSB Riksförbund har den 18 november 2020 i enlighet med Lag (2020:198) om 

tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor, beslutat att 

det extra årsmötet ska genomföras med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att 

närvara. Syftet med beslutet är att minska risken för smittspridning av det virus som orsakar    

covid-19. 

Punkter nedan som är markerade med * har inte varit föremål för poströstning. 

 

§ 1  Årsmötets öppnande* 

HSB Riksförbunds extra årsmöte hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till 

föreningen senast den 4 december 2020. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa 

poströstningsresultatet den 7 december 2020 kl. 08:00. 

Vid sammanställningen av poströster närvarar: 

Azadeh Rojhan Gustafsson, Eva Berg, Jonte Söderström, Lena Carlberg, Niklas Widebeck och 

Charlotte Carlsson 

 

§ 2 Val av stämmoordförande* 

 
I enlighet med valberedningens berättelse, bilaga 1, är Azadeh Rojhan Gustafsson 

stämmoordförande.  

 

§ 3 Anmälan om stämmoordförandens val av protokollförare* 

 
Stämmoordföranden anmäler Eva Berg till protokollförare. 

 

§ 4 Godkännande av röstlängd*  

 
Fullmäktigeledamot som avgivit giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som 

närvarande vid årsmötet. 

Det noteras att 21 röstberättigade fullmäktige av 26 har poströstat, vilka tillsammans innehar 147 

röster av totalt 166 röster. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål 

för poströstning. 

Det antecknas att 21 röstberättigade fullmäktige med 147 röster upptas i röstlängden i enlighet med 

bilaga 2. 
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§ 5 Fråga om närvarorätt vid extra årsmöte* 

 

Förbundsstyrelsen har, med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 

genomförandet av bolags-och föreningsstämmor, beslutat att det extra årsmötet ska hållas med 

enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.  

 

§ 6 Godkännande av dagordning*  

 
Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning, bilaga 3. De beslut som ska hanteras av 

poströstningsstämman framgår av den kallelse som har skickat ut tillsammans med 

poströstningsformuläret. Det noterades att förbundsstyrelsen informerat om att en fullmäktige som 

eventuellt har synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för 

beslut markera nej eller anstå till fortsatt stämma (ny stämma).  

 

§ 7 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet*  

 
I enlighet med valberedningens berättelse, bilaga 1, justeras protokollet jämte stämmoordföranden 

av Jonte Söderström, HSB Södertörn, och Lena Carlberg, HSB Göteborg. 

 

§ 8 Val av minst två rösträknare* 

 
I enlighet med valberedningens berättelse, bilaga 1, är Niklas Widebeck, HSB Riksförbund, och 

Charlotte Carlsson, HSB Riksförbund rösträknare. 

 

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning  

 
Enligt HSB Riksförbunds stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och 

senast två veckor före föreningsstämman. Kallelsetiden för extra föreningsstämma gäller även om 

den extra föreningsstämman ska behandla en fråga om stadgeändring. 

 
Förbundsstyrelsen har kallat genom att den 19 november 2020 ha sänt kallelse per e-post till 

samtliga utsedda fullmäktigeledamöter samt publicerats på HSBs hemsida. 

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Fördelning av röster:   

Ja Nej Avstått Ogiltiga 

147    

 

Årsmötet beslutar att fastställa att kallelse till HSB Riksförbunds extra årsmöte har skett i behörig 

ordning.  
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§ 10 Beslut om ändring av HSB Riksförbunds stadgar 

 

För att minska risken för smittspridning av covid-19 och möjliggöra att HSB Riksförbunds 

föreningsstämman 2021 skulle kunna hållas fysiskt har förbundsstyrelsen föreslagit att en 

stadgeändring genomförs så att HSB-stämman kan genomföras som årsmöte under pågående 

coronapandemi  

Förbundsstyrelsen har, med anledning av ovanstående, föreslagit att stadgarna kompletteras med en 

ny § 11 a Föreningsstämma vid extra ordinära händelser, enligt bilaga 3. 

Stadgarna i sin helhet med den föreslagna ändringen markerad bifogades med kallelsen, bilaga 4. 

Bifall till stadgeförslaget? 

 

Fördelning av röster: 

Ja Nej Anstå till fortsatt 

stämma  

Avstått Ogiltig 

147     

 

Årsmötet beslutar enhälligt att bifalla förslaget om stadgeändring på så sätt att stadgarna 

kompletteras med en ny § 11 a Föreningsstämma vid extra ordinära händelser med följande 

lydelse: 

 

§ 11 a Föreningsstämma vid extra ordinära händelser 

Oavsett vad som anges i dessa stadgar får förbundsstyrelsen under pågående 

coronapandemi besluta att föreningsstämman ska hållas som årsmöte även ett ojämnt 

år. Antalet fullmäktige ska då enligt § 13 vara en för varje medlem. Varje fullmäktige 

har det antal röster som medlem har tilldelats enligt § 15.  

Om årsmöte hålls enligt denna paragraf kan förbundsstyrelsen besluta att § 19 

Dagordning vid HSB-stämma ska tillämpas och att de val som ska genomföras vid 

HSB-stämma ska genomföras vid årsmötet.  

Om årsmötet hålls enligt denna paragraf är fullmäktige den som utsågs till fullmäktige 

till årsmöte 2020. Om HSB-föreningen saknar fullmäktige enligt ovan eller om HSB-

föreningen vill utse någon annan får, oavsett vad som anges i dessa stadgar och HSB-

föreningens stadgar, HSB-föreningens styrelse utse fullmäktige så att HSB-föreningen 

kan utöva sin rösträtt på årsmötet. 

Om årsmötet hålls enligt denna paragraf kan förbundsstyrelsen besluta att fullmäktige 

inte ska ha rätt att medföra biträde oavsett vad som anges i § 17 i dessa stadgar.  

 

 

§ 11 Årsmötets avslutande* 

 

Stämmoordföranden tackade närvarande för arbetet med sammanställning av poströster och 

förklarade årsmötet avslutat. 
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