
 

 

HSB RIKSFÖRBUND EXTRA ÅRSMÖTE 2022 

SOM FULLMÄKTIG FÖR DIN HSB-FÖRENING KALLAS DU TILL EXTRA 
ÅRSMÖTE 

Dag: Fredagen den 16 december 2022 

  

Plats: Enbart via poströstning 

 

 

Ett extra årsmöte i HSB Riksförbund kommer att hållas genom enbart poströstning den 16 

december 2022 med anledning av att förbundsstyrelsen föreslår att nya normalstadgar för HSB 

bostadsrättsföreningar jämte färdig anpassning antas.  

Förbundsstyrelsen har vid sitt styrelsesammanträde den 20 oktober 2022 beslutat att det extra årsmötet 

ska genomföras genom enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara i enlighet 

med lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.  

 

INFORMATION INFÖR POSTRÖSTNING 

Förbundsstyrelsen har utifrån dagordningen till det extra årsmötet upprättat bifogade underlag för 

poströstning.  

Poströsten ska ha inkommit till HSB Riksförbund senast den 15 december 2022 via e-post till: 

registrator@hsb.se. Märk ämnesraden med ”Poströst årsmöte”.  

 

Fullmäktige som avgivit poströst förs in i röstlängden och ses som deltagande vid föreningsstämman. 

 

Vid frågor om stadgeförslaget kontakta förenings – och fastighetsjurist Eva Berg, eva.berg@hsb.se 

Har du frågor om hur poströstningen går till eller om formuläret är du välkommen att kontakta 

förbundsjurist Charlotte Carlsson, charlotte.carlsson@hsb.se. 
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Årsmöteshandlingar 

Handlingarna omfattar: 

Denna kallelse med dagordning och poströstningsformulär 

Bilaga 1 Valberedningens berättelse och förslag gällande stämmofunktionärer 

 

Bilaga 2 Jämförelsedokument nya HSB normalstadgar för bostadsrättsförening med angivande av 

o befintliga HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar 

o föreslagna HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar med markerade ändringar 

o ändringar på grund av lag eller myndighetsbeslut är markerade med grönt i förslaget 

o eventuella lagrum samt motivering till föreslagen ändring 

 

Bilaga 3 Jämförelsedokument ny färdig anpassning till HSBs föreslagna nya normalstadgar för 

bostadsrättsföreningar med angivande av 

o befintlig lydelse i aktuella paragrafer i HSB normalstadgar  

o föreslagen lydelse i färdig anpassning till HSBs nya normalstadgar med markerade 

ändringar 

o eventuella lagrum samt motivering till föreslagen ändring 

 

Bakgrunden till förslagen 

Den 1 januari 2023 träder ändringar i bostadsrättslagen och årsredovisningslagen i kraft. Det är den 

huvudsakliga anledningen till att nya normalstadgar för HSB bostadsrättsförening behöver tas fram. 

Lagändringarna och myndighetsbeslut är markerade med grön färg i bilaga 2. Juristerna på HSB 

Riksförbund har därutöver identifierat ett antal andra ändringar som behöver genomföras och som 

fordrar beslut av föreningsstämman (vilken ojämna år hålls som årsmöte).  

 

Det föreslås även en ny färdig anpassning av de nya normalstadgarna för HSB bostadsrättsförening. 

Anpassningen kan bli aktuell för de bostadsrättsföreningar som så önskar och som har en investerings– 

och underhållsplan i enlighet med stadgeskrivningen. 

 

Förslagen delas in i tre delar 

 

• Ändringar med anledning av lagändringar eller myndighetsbeslut 

• Övriga ändringar 

• Färdig anpassning  

 

Vid eventuellt förhinder 

Vid förhinder kontaktar du din HSB-förening, som i sin tur kontaktar din ersättare. 

 

För förbundsstyrelsen 

Johan Nyhus 

Förbundsordförande HSB Riksförbund 

  



 

 

DAGORDNING 

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. 

1. Årsmötets öppnande * 

2. Val av stämmoordförande *  

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare * 

4. Godkännande av röstlängd * 

5. Fråga om närvarorätt vid extra årsmöte* 

6. Godkännande av dagordning * 

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

8. Val av minst två rösträknare * 

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning  

10. Vid enbart poströstning obligatorisk fråga. Fråga om någon av dagordningspunkt 11 - 

13 ska anstå till fortsatt stämma 

11. Beslut om nya normalstadgar för HSB bostadsrättsförening– föreslagna ändringar med 

anledning av lagändringar eller myndighetsbeslut 

12. Beslut om nya normalstadgar för HSB bostadsrättsförening – övriga föreslagna 

ändringar 

13. Beslut om ny färdig anpassning till nya normalstadgar för HSB bostadsrättsförening 

14. Årsmötets avslutande * 

  



 

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING  

Nedanstående fullmäktigeledamot utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB 

Riksförbunds extra årsmöte den 16 december 2022. 

 

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Om du vill avstå 

från att rösta under någon punkt markerar du inte något svarsalternativ. Det finns även möjlighet att 

rösta för att en fråga ska anstå till fortsatt stämma om du vill skjuta upp frågan till en fortsatt stämma. 

Se mer information om anstå till fortsatt stämma beslutspunkt 10. 

Observera att det inte är möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så 

görs är rösten ogiltig. 

Din poströst måste vara oss tillhanda senast sista helgfria vardagen före stämman, 15 december 

2022.  

Poströsten ska ha inkommit till HSB Riksförbund senast den 15 december 2022 via e-post till: 

registrator@hsb.se. Märk ämnesraden med ”Poströst årsmöte”.  

 

Fullmäktigeledamotens namn  HSB-förening 

    

 
Ort och datum     

 

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. 

Dagordning 

1. Årsmötets öppnande* 

 

2. Val av stämmoordförande* 

I enlighet med valberedningens berättelse och förslag, bilaga 1, kommer Gun-Britt Mårtensson 

att vara stämmoordförande.  

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare* 

Stämmoordföranden anmäler Eva Berg till protokollförare. 

4. Godkännande av röstlängd* 

Fullmäktigeledamot som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden.  

5. Fråga om närvarorätt vid extra årsmöte*  

Förbundsstyrelsen har, med stöd av Lag 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. 
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6. Godkännande av dagordning*  

Förbundsstyrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. En fullmäktigeledamot som eventuellt har 

synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut markera 

nej eller under punkt 10 ange att punkten ska anstå till fortsatt stämma.  

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

I enlighet med valberedningens berättelse och förslag, bilaga 1, kommer Jonte Söderström, HSB 

Södertörn, och Jenny Hjalmarson, HSB Stockholm att justera protokollet. 

8. Val av minst två rösträknare* 

I enlighet med valberedningens berättelse och förslag, bilaga 1, kommer Niklas Widebeck, HSB 

Riksförbund, och Charlotte Carlsson, HSB Riksförbund att vara 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. Kallelse sker genom e-post till varje fullmäktige 

vars e-postadress är känd för föreningen samt genom anslag på HSBs hemsida med 

internetadress http://www.hsb.se.  

Förbundsstyrelsen har kallat genom att kallelse har sänts per e-post till samtliga utsedda 

fullmäktigeledamöter den 30 november 2022 samt publicerats på HSBs hemsida. 

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Ja Nej 

  

 

10. Vid enbart poströstning obligatorisk fråga. Fråga om någon av dagordningspunkt 11-13 

ska anstå till fortsatt stämma 

Enligt lag måste vid en föreningsstämma som ska hållas genom enbart poströstning en möjlighet 

finnas att rösta för att en dagordningspunkt ska anstå till fortsatt stämma. 

Vid detta årsmöte gäller denna möjlighet endast för dagordningspunkterna 11-13, och inte för 

punkterna 1-9 och 14. 

Anstå till en fortsatt stämma innebär att frågan ska behandlas på en senare föreningsstämma, 

som då inte får hållas genom enbart poströstning.  

 

För att stämman ska ha fattat beslut om att en dagordningspunkt ska anstå till fortsatt stämma 

krävs att mer än hälften av de röstande eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade i 

föreningen har röstat för anstå till fortsatt stämma. 

 

Om du röstar för att dagordningspunkt 11, 12 eller 13 ska anstå till fortsatt stämma kommer vi i 

första hand att räkna din röst för att frågan ska anstå till fortsatt stämma. Om inte tillräckligt 

många medlemmar röstat för att den aktuella dagordningspunkten ska anstå till en fortsatt 

stämma kommer istället din röst på det ja- eller nej-alternativ du valt nedan under aktuell 

dagordningspunkt att räknas. 

 

Observera att de lagändringar som träder i kraft 1 januari 2023 kommer att gälla oavsett 

stadgarnas lydelse. Vi är måna om att alltid ha aktuella stadgar. Vid ett beslut att frågan 

ska anstå kommer stadgarna först att tas upp för beslut vid ordinarie föreningsstämma i 

maj 2023.  
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Om du röstar för att en eller flera av dagordningspunkterna nedan ska anstå till fortsatt 

stämma:  

Ange här numret på den eller de dagordningspunkter (nr 11-13) som du röstar för att ska 

anstå till fortsatt stämma:  

nr___________________________________________________________________ 

Skriv inga instruktioner eller kommentarer, om så görs är rösten ogiltig. 

 

 

11. Beslut om nya normalstadgar för HSB bostadsrättsförening – föreslagna ändringar med 

anledning av lagändringar eller myndighetsbeslut 

Nya normalstadgar för HSB bostadsrättsförening – föreslagna ändringar med anledning av 

lagändringar eller myndighetsbeslut (grönmarkerade) har bifogats kallelsen, bilaga 2. 

Bifall till nya normalstadgar för HSB bostadsrättsförening – föreslagna ändringar med 

anledning av lagändringar eller myndighetsbeslut, i enlighet med grönmarkeringar i bilaga 2? 

Ja Nej 

  

 

 

12. Beslut om nya normalstadgar för HSB bostadsrättsförening – övriga föreslagna ändringar 

Nya normalstadgar för HSB bostadsrättsförening – övriga föreslagna ändringar har bifogats 

kallelsen, bilaga 2. 

Bifall till nya normalstadgar för HSB bostadsrättsföreningar – övriga föreslagna ändringar, i 

enlighet med bilaga 2? 

Ja Nej 

  

  

 

13. Beslut om ny färdig anpassning till nya normalstadgar för HSB 
bostadsrättsförening 

Ny färdig anpassning till nya normalstadgar för HSB bostadsrättsförening har bifogats kallelsen, 

bilaga 3. 

 Bifall till ny färdig anpassning av nya normalstadgar för HSB bostadsrättsförening, i enlighet 

med bilaga 3? 

Ja Nej 

  

 

 

14. Årsmötets avslutande* 


