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PROTOKOLL FÖRT VID HSB SKÅNES ORDINARIE 
STÄMMA 2022 

 

§ 1 Föreningsstämmans öppnande 

Styrelsens ordförande Ann-Charlotte Hjelm hälsade fullmäktigeledamöterna välkomna och 

förklarade föreningsstämman öppnad.  

 

§ 2 Val av stämmoordförande 

Valberedningens ordförande Christoffer Stenström föredrog valberedningens förslag till 

stämmoordförande, Bengt Skånhamre. 

Stämman beslutade genom acklamation i enlighet med förslaget.  

 

§ 3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Ordförande anmälde Mathilda Rosén Liljevall, senior jurist, HSB Malmö, att föra dagens 

protokoll, informerade om att fotografering skulle ske under stämman, och att närvarande 

som inte ville förekomma på bild skulle kontakta Moa Mitchell.  

 

§ 4 Godkännande av röstlängd 

Ordföranden redogjorde för att 51 av föreningens fullmäktige var närvarande.     

Stämman beslutade genom acklamation att godkänna upprättad fullmäktigeförteckning 

som röstlängd, bilaga 1. 

 

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

Ordföranden redogjorde för närvarorätten.  

Stämman beslutade att godkänna att närvarande icke medlemmar har närvarorätt vid 

stämman. Beslutet var enhälligt.  
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§ 6 Godkännande av dagordning  

Ordförande redogjorde för att dagordningen varit utsänd med kallelsen och att den 

uppfyllde stadgarnas krav samt att det tillkommit ett tillägg till dagordningen, 

föreningsgranskarnas rapport. Ordförande föreslår att punkten läggs till som § 12b. 

Stämman beslutade genom acklamation att fastställa justerad dagordning, bilaga 2. 

 

§ 7 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

Björn Larsson, Brf Kanalbrinken, och Carsten Green, Brf Stadener, föreslogs till justerare 

av protokollet.   

Stämman beslutade genom acklamation att utse Björn Larsson och Carsten Green till 

justerare.  

 

§ 8 Val av minst två rösträknare 

På fråga från ordförande beslutade stämman genom acklamation att välja två rösträknare. 

Nyss valda justerare föreslogs till rösträknare.   

Stämman beslutade genom acklamation att utse Björn Larsson och Carsten Green till 

rösträknare.  

 

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning  

Ordförande redogjorde för att kallelsen postades till fullmäktige 29 april 2022.  

Stämman beslutade genom acklamation att kallelse skett i behörig ordning.  

 

§ 10 VD om verksamheten 2021 med utblick på kommande år 

Ann Irebo, VD, redogjorde för verksamhetsåret och väsentliga händelser 2021, med bl.a: 

- Omvärldsanalys: På Riksförbudets stämma i Stockholm har det kunnat konstateras att 

samtliga föreningar känner lättnad över att pandemin är över men samtidigt en viss oro 

kring det nya spända världsläget. Effekter har kunnat ses på global och nationell nivå i 

form av stigande räntor, svårigheter att få fram byggmaterial, ökade kostnader för 

material samt en viss sättning på bostadsmarknaden.  

- Fastighetsbestånd: Nyproduktionen är ett av HSB Skånes starkaste ben. 2021 har varit 

ett blomstrande år för föreningen, inte minst eftersom byggnationen av Brf Blomstra i 
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Ystad stått färdig. Det har också byggts i Lund och förvärvats en fastighet i 

Kristianstad. Föreningen besitter mark på flera områden runt om i Skåne. HSB Skåne 

har som första HSB förening skapat ett kollegialt boende - Copartment – i Lund. 

Boendet är det största kollegiala boendet i Sverige och har genererat en finalplats i 

utmärkelsen ”årets bostadsprojekt”.  

- ETHOS: HSB Skåne lever i enlighet med sina värdegrunder och anordnar CSR-

aktiviteter så som barnkollo, mogenkollo, mogenfika och barngalan. HSB Skåne ska 

vara ett fastighetsbolag som finns till för människan med en stor lokal förankring och 

ett arbete är inlett med att säkerställa att medlemmarnas förväntningar uppfylls.   

- Utblick framöver: Trots spänt världsläge kan HSB Skåne känna tillförsikt eftersom 

föreningen är ekonomiskt stabil och har en stark balansräkning. Det finns också en 

trygg ryggrad i form av ett gediget fastighetsbestånd bestående av såväl fastigheter som 

mark som kan avyttras vid behov. Föreningen har inga pågående byggprojekt och kan 

följa utvecklingen.  

- Hållbarhetsbidraget 2021 – Ann Irebo gratulerade föreningarna som mottagit HSB 

Skånes hållbarhetsbidrag 2021.  

 

§ 11 Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning 

Anna-Lena Nagelius, ekonomichef, HSB Skåne, föredrog koncernens struktur med 

dotterbolagens fastighetsinnehav, viktiga händelser under året, rörelsens intäkter och 

kostnader, finansiella intäkter och kostnader, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys 

samt förslag till resultatdisposition i enlighet med årsredovisningen. Hon noterade särskilt 

att räntekostnaderna sjunkit trots utökade lån p.g.a. förvärv av fastighet samt skillnaden 

mellan bokfört värde och värdering avseende egna fastigheter.  

Efter föredragning i ärendet av Anna-Lena Nagelius lades redovisningen till handlingarna.  

 

§ 12 Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse 

Auktoriserad revisor Pär Hammensjö föredrog hur revisionsåret är uppbyggt och läste upp 

revisionsberättelsen i väsentliga delar samt tillstyrkte förslaget till fastställande av resultat- 

och balansräkning, vinstdisposition och om att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD.  

Efter föredragning i ärendet av Pär Hammensjö lades redovisningen till handlingarna.  

 

§ 12b Genomgång av föreningsgranskarnas rapport 

Kjell Birgersson föredrog föreningsgranskarnas rapport i väsentliga delar och redogjorde 

för föreningsgranskarnas arbete under året.  

Efter föredragning i ärendet av Kjell Birgersson lades redovisningen till handlingarna.  
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§ 13 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Stämman beslutade genom acklamation att fastställa resultaträkning för tiden 1/1 2021 – 

31/12 2021 samt balansräkning per den 31/12 2021. 

 

§ 14 Beslut om fastställande av koncernens resultat- och balansräkning 

Stämman beslutade genom acklamation att fastställa koncernens resultaträkning för tiden 

1/1 2021 – 31/12 2021 samt balansräkning per den 31/12 2021. 

 

§ 15 Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen 

Det antecknades att styrelsen föreslagit att föreningens vinst enligt den fastställda 

balansräkningen skulle balanseras i ny räkning.  

Stämman beslutade genom acklamation i enlighet med styrelsens förslag. 

 

§ 16 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör   

Stämmoordförande redogjorde för det i årsredovisningen presenterade förslaget om att 

bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

Stämman beslutade genom acklamation att bevilja styrelseledamöter och verkställande 

direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.  

 

§ 17 Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen                    

Stämmoordförande samt Catrin Holmström redogjorde för grundtalet, samt för styrelsens 

förslag att fastställa grundtalet till 200 (oförändrat).  

Stämman beslutade genom acklamation att fastställa grundtalet till 200.  

 

§ 18 Beslut om medlemsavgift till föreningen 

Caroline Sellström föredrog styrelsens förslag till beslut om oförändrad medlemsavgift 

(dvs. 300 kronor för varje enskild medlem i Medlemsgruppen, dock ingen avgift för 

bosparande medlem t.o.m. det år man fyller 25 år. 1000 kronor för varje 

bostadsrättsförening samt 300 kronor för varje bostadsrättslägenhet). 

 

Stämman beslutade genom acklamation i enlighet med förslaget. 
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§ 19 Rapport om efterlevnaden av HSB-rörelsen gemensamt utarbetade styrdokument 

antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma 

Ann-Charlotte Hjelm redogjorde för styrdokumenten samt att detta återfinns på s. 115 i 

årsredovisningen.  

Efter föredragning i ärendet av Ann-Charlotte Hjelm lades redovisningen till handlingarna.  

 

§ 20 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 

ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning 

Valberedningens ordförande Christoffer Stenström redogjorde för valberedningens arbete 

under året samt föredrog väsentliga delar ur valberedningens berättelse och förslag 2021. 

Det antecknas att valberedningen föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska 

ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning, enligt 

vad som angivits på s. 4-5 i valberedningens förslag.  

Stämman beslutade genom acklamation i enlighet med förslaget till arvoden för styrelsens 

ledamöter, revisorer och föreningsgranskare. 

Stämmoordförande redogjorde för att det i ”Instruktionen för valberedningen” återfinns 

förslag till beslut om arvoden för valberedning.  

Stämman beslutade genom acklamation i enlighet med förslaget till arvoden för 

valberedning.  

 

§ 21 Beslut om antal styrelseledamöter, inklusive ordförande 

Det antecknas att valberedningen föreslagit att stämman skulle välja totalt sju 

styrelseledamöter inklusive ordföranden, exklusive arbetstagarrepresentanter.  

Stämman beslutade genom acklamation i enlighet med förslaget.  

 

§ 22  Val av styrelsens ordförande      

Christoffer Stenström redogjorde för styrelsens omfördelning av arbetet och föredrog 

valberedningens förslag att stämman till ordförande skulle välja Ann-Charlotte Hjelm på 

två år.  

Stämman beslutade genom acklamation att välja Ann-Charlotte Hjelm till styrelsens 

ordförande tillika styrelseledamot fram till stämman 2024. 

Ann-Charlotte Hjelm tackade stämman för förtroendet.  
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§ 23 Val av styrelseledamöter                                                                                                                                                                                                                                                        

Christoffer Stenström redogjorde för valberedningens förslag enligt följande,  

Per-Olof Norén Lund Omval 2 år till 2024 (invald 2018) 

Åke Olson Lund Omval 2 år till 2024 (invald 2018) 

Sven Tufvesson Hässleholm Omval 2 år till 2024 (invald 2021) 

 

Stämman beslutade genom acklamation att omvälja Per-Olof Norén, Åke Olson och Sven 

Tufvesson på två år.  

Sven Tufvesson tackade för förtroendet.  

 

§ 24 Beslut om antal revisorer 

Det antecknas att valberedningen föreslår en revisor.  

Stämman beslutade genom acklamation i enlighet med förslaget.  

 

§ 25 Val av revisor                                                                                             

Det antecknades att HSB Riksförbund till revisor utsett PwC, som huvudansvarig revisor 

utses Pär Hammensjö.  

 

§ 26 Beslut om antal föreningsgranskare 

Det antecknades att valberedningen föreslagit att föreningsgranskarna skulle vara två till 

antalet.  

Stämman beslutade genom acklamation att välja två föreningsgranskare. 

 

§ 27 Fastställande av instruktion för föreningsgranskare  

Det antecknades att föreningsgranskarna föreslagit instruktion vilken hållits tillgänglig på 

HSB Skånes hemsida alltsedan kallelse utfärdades.  

Stämman beslutade genom acklamation i enlighet med förslaget.  

 

§ 28 Val av föreningsgranskare 

Det antecknades att valberedningen föreslagit omval av André Håkansson respektive Kjell 

Birgersson för ett år, d.v.s. fram till stämman 2023.   

Stämman beslutade genom acklamation i enlighet med förslaget.  
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§ 29 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

Ordförande redogjorde för att valberedningen kan bestå av 4-5 ledamöter. Det antecknades 

att valberedningen föreslagit att kommande valberedning ska bestå av fyra ledamöter.  

Stämman beslutade genom acklamation i enlighet med förslaget.  

 

§ 30 Fastställande av valberedningsinstruktion 

Det antecknades att föreningsgranskarna föreslagit oförändrad instruktion för 

valberedningen, d.v.s. samma som 2021, vilken hållits tillgänglig på HSB Skånes hemsida 

alltsedan kallelse utfärdades.   

Stämman beslutade genom acklamation i enlighet med förslaget.  

 

§ 31 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande  

Det antecknades att valberedningen föreslagit enligt följande, vilket framgår av s. 4 i 

valberedningen berättelse och förslag. 

Christoffer Stenström  Lund Vald till valberedningen till 2023 

Anneli Klang Kävlinge Vald till valberedningen till 2023 

Richard Lundgren Lund Omval 2 år till 2024 

Ebba Planting Hässleholm Nyval 2 år till 2024 

 

Ebba Planting presenterade sig.  

Stämman beslutade genom acklamation att omvälja Richard Lundgren och nyvälja Ebba 

Planting på två år.  

 

§ 32 Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma 

Christoffer Stenström föredrog valberedningens förslag innebärande att stämman delegerar 

till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma. Förslaget 

framgår av s. 3 i Valberedningens berättelse och förslag.  

Stämman beslutade genom acklamation i enlighet med förslaget. 

 

§ 33 Redovisning av styrelsens utredning om bonussystem enligt stämmobeslut 2020-06-25 

Det antecknas att HSB Skånes föreningsstämma vid ordinarie stämma 2020 beslutat att 

uppdra åt styrelsen att utreda bonussystem. Det antecknas vidare att styrelsens redovisning 

hållits tillgänglig på HSB Skånes hemsida alltsedan kallelse utfärdades.  

Efter föredragning i ärendet av Alfred Baumgarten lades redovisningen till handlingarna.  
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§ 34 Redovisning av styrelsens utredning om inkomstkrav vid upplåtelse av 

bostadshyresrätter, enligt stämmobeslut 2021-05-20 

Det antecknas att HSB Skånes föreningsstämma vid ordinarie stämma 2021 beslutat att 

uppdra åt styrelsen att initiera dialog med HSB Riksförbund och andra HSB föreningar för 

eventuell förändring av inkomstkrav vid upplåtelse av bostadshyresrätt. Det antecknas 

vidare att styrelsen redovisning hållits tillgänglig på HSB Skånes hemsida alltsedan 

kallelse utfärdades.  

Efter föredragning i ärendet av Alfred Baumgarten lades redovisningen till handlingarna.  

Det noteras att antalet närvarande fullmäktige minskat.  

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 49 närvarande röstberättigade fullmäktige.  

 

§ 35 Motion nr 1, från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, angående förbud mot 

anställda i styrelsen m.m.  

Det antecknas att motion inkommit från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, vari 

yrkas förbud mot att anställda i bostadsrättsförening även har uppdrag som styrelseledamot. 

Motionen jämte styrelsens svar har publicerats på HSB Skånes hemsida alltsedan kallelse 

utfärdades. 

Sven Tufvesson föredrog styrelsens svar på motionen i väsentliga delar och det antecknas 

att styrelsen föreslog att stämman skulle avslå motionen.  

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.  

 

§ 36 Motion nr 2, från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, angående obligatorisk 

sluten omröstning vid personval till styrelse m.m.  

Det antecknas att motion inkommit från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, vari 

yrkas att sluten votering ska vara obligatoriskt vid personval i bostadsrättsförening. 

Motionen jämte styrelsens svar, och bilaga, har publicerats på HSB Skånes hemsida 

alltsedan kallelse utfärdades. Styrelsen har föreslagit att stämman skulle avslå motionen. 

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag. 

 

§ 37 Motion nr 3, från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, angående 

lämplighetskrav på styrelseledamöter i bostadsrättsförening m.m.  

Det antecknas att motion inkommit från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, vari 

yrkas krav på lämplighetsprövning och licens för styrelseledamöter samt inrättande av 

myndighet för tillsyn. Motionen jämte styrelsens svar, och bilaga, har publicerats på HSB 
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Skånes hemsida alltsedan kallelse utfärdades. Styrelsen föreslog att stämman skulle avslå 

motionen. 

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag. 

§ 38 Föreningsstämmans avslutande                                                                                                                                     

Ann-Charlotte Hjelm och Christoffer Stenström höll ett anförande och tackade Ann-

Christin Philedahl, Valberedningen, för sitt arbete.  

Stämmoordförande tackade stämmofunktionärerna och övriga närvarande för deltagandet 

och förklarade stämman avslutad.  

 

Vid protokollet: 

 

Mathilda Rosén Liljevall 

 

Justeras: 

 

_____________________________________ 

Bengt Skånhamre, ordförande 

   

Björn Larsson  Carsten Green 

   

 

Förteckning över bilagor 

1. Röstlängd 

2. Justerad dagordning 
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JUSTERAD DAGORDNING VID HSB SKÅNES ORDINARIE 
FÖRENINGSSTÄMMA DEN 19 MAJ 2022 

 

1. Föreningsstämmans öppnande  

2. Val av stämmoordförande  

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

4. Godkännande av röstlängd  

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman  

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. VD om verksamheten 2021 med utblick mot kommande år  

11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning  

12. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse  

12b. Genomgång av föreningsgranskarnas rapport 

13. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  

14. Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning  

15. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  

16. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör  

17. Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen  

18. Beslut om medlemsavgift till föreningen  

19. Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB 

Riksförbunds föreningsstämma  

20. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, 

revisorer, föreningsgranskare och valberedning  

21. Beslut om antal styrelseledamöter, inklusive ordförande  

22. Val av styrelsens ordförande  

23. Val av styrelseledamöter  
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24. Beslut om antal revisorer  

25. Val av revisorer  

26. Beslut om antal föreningsgranskare  

27. Fastställande av instruktion för föreningsgranskare  

28. Val av föreningsgranskare  

29. Beslut om antal ledamöter i valberedningen  

30. Fastställande av valberedningsinstruktion  

31. Val av valberedning  

32. Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma  

33. Redovisning av styrelsens utredning om bonussystem enligt stämmobeslut 2020-06-25 

34. Redovisning av styrelsens utredning om inkomstkrav vid upplåtelse av bostadshyresrätter, enligt 

stämmobeslut 2021-05-20  

35. Motion 1, från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, angående förbud mot anställda i 

styrelsen m.m.  

36. Motion 2, från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, angående obligatorisk sluten 

omröstning vid personval till styrelse m.m.  

37. Motion 3, Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, angående lämplighetskrav på 

styrelseledamöter i Bostadsrättsförening m.m.  

38. Föreningsstämmans avslutande  
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TILL HSB SKÅNES STYRELSE
HSB SKÅNES ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 19 MAJ 2022

Ordförande
Ann-Charlotte Hjelm
Nyval som ordförande, 2 år till 2024 (invald i styrelsen 2010)

Född: 1966
Bor: HSB brf Arvtagaren i Eslöv
Medlem i HSB sedan: 1998

Chefssekreterare till Förvaltningschef och bitr. förvaltningschef i staben på 
Medicinsk service, Region Skåne. Verksamhetsansvarig för Dokumenthantering. 
Aktiv ideellt i många hästarrangemang.

Ledamot med återstående mandattid
Ulf Hejman
Mandatperiod 2021-2023 (invald i styrelsen 2017)

Född: 1978
Bor: HSB brf Bokeberg i Hässleholm
Medlem i HSB sedan: 2005

Universitetsadjunkt vid Malmö Universitet och programledare för två 
högskoleprogram sedan flera år.

Ledamot med återstående mandattid
Alfred Baumgarten
Mandatperiod 2021-2023 (invald i styrelsen 2018)

Född: 1951
Bor: HSB brf Stenen i Kristianstad
Medlem i HSB sedan: 2010

Agronom med bakgrund som Lantbrukskonsulent, Länsstyrelsen i Skåne län.

Ledamot med återstående mandattid
Anders Södergrann
Mandatperiod 2021-2023 (invald i styrelsen 2017)

Född: 1971
Bor: HSB brf Nordmannen i Lund
Medlem i HSB sedan: 2006

Systemutvecklare/arkitekt vid Consafe Logistics A/S i Köpenhamn, arbetar kund-
nära. Har även arbetat med teknik inom industri och socialt/pedagogiskt arbete.
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Presentation av kandidater till HSB Skånes styrelse 2022

Ledamot vars mandatperiod löper ut
Per-Olof Norén
Omval 2 år till 2024 (invald i styrelsen 2018)

Född: 1971
Bor: Hyresrätt i Lund
Medlem i HSB sedan: 2018

Gymnasielärare inom naturvetenskap.

Ledamot vars mandatperiod löper ut
Åke Olson
Omval 2 år till 2024 (invald i styrelsen 2018) 

Född: 1950
Bor: HSB brf Knutsgården i Lund
Medlem i HSB sedan: 2013

Civilingenjör och numera pensionär med bakgrund som förrättningslantmätare, 
fastighetschef, huvudprojektledare för järnvägstrafiken Öresundsförbindelsen, 
seniorrådgivare för järnvägarnas världsorganisation samt projektledare för 
Sveriges stöd till landreformerna i Ryssland, Armenien och Tadjikistan.

Ledamot vars mandatperiod löper ut
Sven Tufvesson
Omval 2 år till 2024 (invald i styrelsen 2021)

Född: 1950
Bor: HSB brf Gethornet i Hässleholm
Medlem i HSB sedan: 2007

Pensionär med mångårig erfarenhet av roller som affärschef, kommunikationschef 
och ledningsstrateg hos Skånetrafiken fram till 2017. Vice styrelseordförande i 
styrelsen i HSB brf Gethornet i Hässleholm. 

2 (2)



 

HSB Skånes instruktion  
för föreningsgranskarna 

1 

 

HSB SKÅNE 
Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Vxl: 046-210 84 00, www.hsb.se/skane 
 

HSB SKÅNES INSTRUKTION FÖR 
FÖRENINGSGRANSKARNA 

Uppdraget 
Vid sidan av revisorn utser föreningsstämman också två eller flera föreningsgranskare. Revisor 
är ett lagbundet krav medan föreningsgranskare är ett tillägg inom HSB enligt stadgarna och 
HSBs kod för föreningsstyrning. Till skillnad från revisorn har föreningsgranskarna ett uppdrag 
inriktat på granskning ur ett medlemsperspektiv, föreningens styrning, medlemmarnas insyn och 
möjlighet till inflytande men föreningsgranskarna ska också komplettera revisorns kontroll 
genom att granska att bolaget skötts ändamålsenligt, ekonomiskt tillfredställande och har 
tillräckligt med internkontroll. Granskningen tar sin utgångspunkt i de styrdokument som 
reglerar HSBs verksamhet såsom de kooperativa principerna, HSBs kompass, hantering av 
HSBs varumärke och HSBs kod för föreningsstyrning med flera. Föreningsgranskarna ska 
därvid också granska inte bara styrelsens arbete utan även valberedningen, och i förekommande 
fall även andra föreningsorgan. 

Föreningsgranskarna har därvid samma rätt som revisor att ta del av styrelseprotokoll, 
policydokument, behörigheter, rutiner och regelverk. 

Valberedningen 
Föreningsgranskarna väljs av föreningsstämman. Valberedningen föreslår två eller flera, upp till 
fyra, föreningsgranskare. De personer som valberedningen föreslår till föreningsgranskare ska 
vara medlemmar i föreningen, företrädesvis kunniga i föreningsliv, organisation och samtidigt 
ha erfarenhet av siffror och ekonomi.  

Relation till styrelse, ledning och revisorer 
Föreningsgranskarna arbetar på uppdrag av föreningsstämman, och lämnar till denna en rapport 
från sin granskning.  

Till ledning och styrelsen ska föreningsgranskarna i god tid före föreningsstämman lämna sin 
granskningsrapport. Ledning och styrelse ska beredas möjlighet att till föreningsgranskarna 
lämna sin syn på innehållet i granskningsrapporten. 

Föreningsgranskarna ska till ledning och styrelse lämna förslag på förbättringar gällande 
organisation, ekonomi, intern kontroll, arbetssätt med mera. Föreningsgranskarna ska också 
lämna förslag till ändringar och förbättringar med fokus på förbättrad föreningsdemokrati, insyn 
och inflytande för medlemmarna. Detta kan ske i en särskild skrivelse vars innehåll inte måste 
ingå i granskningsrapporten till föreningsstämman. 

Samverkan med revisorer ska bland annat innebära utbyte av information kring respektives 
uppdrag, komplettera varandra i arbetet samt genomgående sikta på att eliminera risken för 
dubbelarbete. 
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Arbetsgången stämma till stämma 
Föreningsgranskarna bör snarast efter föreningsstämman samråda i syfte att: 

• Inom sig utse en ordförande. 

• Tillsammans upprätta en tidplan för granskningsarbetet. 

• Från ledning/styrelse inhämta föregående års föreningsstyrningsrapport och aktuell 
verksamhetsplan för året. 

• Kontakta revisor med en begäran om att få delta i ett gemensamt planeringsmöte 
(normalt tidigt under hösten). Om revisorn så finner lämpligt också att delta i ett 
gemensamt planeringsmöte med ledningen inför årets revision och föreningsgranskning. 
I annat fall boka in ett eget planeringsmöte med ledningen. 

Tidigt under verksamhetsåret bör föreningsgranskarna träffa ledningen och eller styrelsen för att 
diskutera föregående års föreningsstyrningsrapport, aktuell verksamhetsplan med mera. Fokus 
på detta möte bör vara att diskutera de utmaningar i förhållande till dessa dokument som finns 
för föreningens arbete innevarande verksamhetsår. 

I sin planering bör föreningsgranskarna överväga att lägga in granskningsåtgärder avseende 
specifika områden. Granskning som kan omfatta varierande områden från det ena året till det 
andra. 

Föreningsgranskarna ska senast 31 januari från ledningen/styrelsen kunna efterfråga en 
preliminär föreningsstyrningsrapport. 

Granskningen av föreningsstyrningsrapporten är en central årlig obligatorisk del i 
föreningsgranskarens uppdrag.  

Före föreningsstämman bör föreningsgranskarna bereda ledningen möjlighet att lämna 
synpunkter på granskningsrapporten. I vad mån dessa synpunkter ska påverka den slutgiltiga 
utformningen av granskningsrapporten avgör föreningsgranskarna. 

Föreningsgranskarna lämnar sin slutgiltiga rapport över granskningen till styrelsen som en del 
av det samlade materialet till föreningsstämman. 

Föreningsgranskarna meddelar i god tid före föreningsstämman till valberedningen om 
vederbörande står till förfogande för omval. 

Föreningsgranskarna deltar på föreningsstämman. Redovisar granskningsrapporten, och är 
beredda att svara på frågor från föreningsstämman. 
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Granskning av föreningsstyrningsrapporten 
Granskningen av föreningsstyrningsrapporten kan starta före ledningens preliminära 
redovisning 31 januari. 

• Granskningen kan utföras genom att intervjua ledning och styrelse. 

• Det är inte nödvändigt att verifiera alla svar vid intervjun med egen granskning. 

• Finns det däremot anledning att misstänka/ifrågasätta riktigheten i uppgifterna, bör 
dessa verifieras, åtminstone stickprovsvis. 

• Även om föreningsgranskarna känner sig trygga i alla de svar som ledningen/styrelsen 
lämnar, bör något svar verifieras också med stickprovsvis kontroll. 

• Om föreningsgranskarna inte känner sig trygga kring något svar som lämnas kan de 
begära kompletterande uppgifter. 

• Om föreningsgranskarna trots detta inte känner sig säkra i möjligheten att uttala sig i en 
granskningsrapport, har de möjlighet att formulera rapporten enligt detta. 

Övrig granskning 
Föreningsgranskarna kan årligen välja ut specifika olika områden att specialgranska. Även dessa 
kan genomföras som analytisk granskning, det vill säga företrädesvis genom intervjuer och 
samtal. Vid behov kan resultatet av dessa styrkas med direkta granskningsåtgärder. 

Fokus i denna övriga granskning bör exempelvis också vara: 

• Föreningsdemokrati. Efterlevnaden av de kooperativa principerna. 

• Organisation och effektivitet i den parlamentariska organisationen. 

• Möjlighet för enskilda medlemmar och förtroendevalda till insyn. 

• Möjlighet till påverkan. I vad mån har enskilda initiativ, motioner med mera lett till 
förändringar i verksamheten. 

• Föreningens ekonomi, rutiner, regler och policys. 

Förbättringsförslag 
Det är önskvärt att föreningsgranskarna vid behov lämnar eventuella förbättringsförslag till 
ledningen och styrelsen. Även om dessa i första hand kan gälla förbättringar i demokratifrågor, 
den parlamentariska modellen, insyn och inflytande för medlemmar, kan det också handla om 
andra reflektioner kring föreningens verksamhet till exempel avseende ekonomi och rutiner eller 
efter stickprovskontroller som granskarna gjort i fullgörandet av sitt uppdrag. 
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Granskningsrapporten till föreningsstämman 
Föreningsgranskarna ska i god tid lämna sin granskningsrapport till föreningsstämman. 
Föreningsgranskarna ska i rapporten: 

• Uttala sig om föreningsstyrningsrapporten kan bedömas vara korrekt. 

• Uttala sig om eventuella avvikelser, dels sådana som ledningen själv iakttagit, dels 
sådana som föreningsgranskarna själva eller efter diskussioner med revisorn känner 
osäkerhet kring, eller på annat sätt vill uppmärksamma. 

• Slutligt uttalande om föreningen så långt föreningsgranskarna kunnat bedöma har 
tillvaratagit medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i enlighet med HSBs kod för 
föreningsstyrning.  
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TILL HSB SKÅNES FÖRENINGSGRANSKARE 
HSB SKÅNES ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 19 MAJ 2022

Föreningsgranskare
André Håkansson
Omval 1 år till 2023

Född: 1980
Medlem i HSB sedan: 2004

Säljare/Inköpschef på Flaskor & Burkar. Tidigare säljare inom bil- och VVS-
branschen.

Tidigare delägare och styrelseledamot i två andra företag. Vice ordförande i HSB 
brf Bryggaren i Eslöv. Revisor Klöverlyckan i Staffanstorp.

Föreningsgranskare
Kjell Birgersson
Omval 1 år till 2023

Född: 1952
Medlem i HSB sedan: 2015

Stockholms Sparbank, Köpkort AB, Inter Conto AB, Finax Finans Service AB, 
Independent Finans AB, Med Mera Bank AB. SACO ordförande i KF, KF Fastigheter, 
Nordstedts Förlag, Akademibokhandeln mfl bolag. Suttit i styrelsen för MedMera 
Bank AB sedan starten 2007 till och med 2014 som SACO ordförande. 

Föreningsrevisor i HSB Brf Nätet i Lund och HSB Brf Blomstra i Ystad. Ordförande i 
HSB Brf Solbacken i Ystad. Sitter i Sponsorgruppen i Ystad IF Handboll.
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INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN  
I HSB SKÅNE 

Inledning 
Enligt HSBs kod för föreningsstyrning bör föreningsstämmans beslut vid val av valberedning, 
styrelse, föreningsgranskare samt föreningsvald revisor om det beslutats att sådan ska väljas 
beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparent process, som ger alla 
medlemmar möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar 
goda förutsättningar för väl underbyggda beslut.  

Valberedningen ska genomföra en systematisk och kompetensbaserat arbetssätt, vilket innebär 
att kompetensen skall genomsyra hela processen och särskilt beakta mångfald för att söka 
kandidater till dessa poster. Som underlag för sina förslag ska valberedningen bedöma i vilken 
grad den nuvarande styrelseordföranden och övriga styrelsen uppfyller de krav som kommer att 
ställas till följd av föreningens utmaningar och framtida inriktning.  

1. Tillsättande av valberedning 
Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. 

Valberedningen ska bestå av upp till fem ledamöter. Enligt stadgarna ska valberedningen ha 
minst tre ledamöter. Valberedningen ska ha en god geografisk spridning inom HSB Skåne. 

Valberedningen bör vara sammansatt så att hänsyn tas till bredd i kompetens och spridning över 
ålder och kön.  

I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver/är anställd i med föreningen 
konkurrerande verksamhet, som har gått i personlig konkurs, har förvaltare, är belagd med 
näringsförbud eller står i skuld hos Kronofogdemyndigheten.  

Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till ordförande. 
Styrelseledamöter eller verkställande direktören ska inte vara ledamot av valberedningen. 
Mandattiden för valberedare är två år. Vid val av helt ny valberedning ska mandattiden för 
hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.  

En extra stämma ska hållas om antalet valberedare understiger tre, och då ska ett fyllnadsval 
göras.  

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till valberedningen framgår av punkt 5 i denna 
instruktion.   

2. Valberedningens arbetsuppgifter 
Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i val- och 
arvodesfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. 
Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av styrelse, föreningsgranskare och eventuell 
förtroendevald revisor tillämpa HSB kod för föreningsstyrning samt följa vad som föreskrivs i 
föreningens stadgar och denna instruktion.  

Valberedningen ska ge föreningens medlemmar tillfälle att lämna förslag på nominering till 
styrelse, styrelseordförande, föreningsgranskare, valberedning samt om så förekommer, 
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förtroendevald revisor. Valberedningen ska vid detta tillfälle informera om aktuell 
nomineringstid som måste inledas senast sex månader före ordinarie stämma.  

Valberedningen ska kontakta samtliga förtroendevalda personligen, för att avstämma hur årets 
arbete förlöpt.  

Valberedningen ska på föreningsstämman lämna en redogörelse för hur den har bedrivit sitt 
arbete. Denna ska medfölja kallelsen till föreningsstämman och presenteras på föreningens 
hemsida.  

Valberedningen ska lämna nedanstående uppgifter beträffande ledamot/nominerad som föreslås 
för omval/nyval när dessa presenteras:  

• Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet.  

• Övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag.  

• Ålder, kön, hemort och områdestillhörighet. 

• Vid förslag till omval, vilket år ledamoten invaldes.  

• Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den 
föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.  

Valberedningens arbete ska bedrivas så att det, till föreningens förtroendeuppdrag, inte föreslås 
personer som bedriver/är anställd i med föreningen konkurrerande verksamhet, som har gått i 
personlig konkurs, har förvaltare, är belagd med näringsförbud eller står i skuld hos 
Kronofogdemyndigheten.  

Valberedningen har rätt att av kandidater begära utdrag ur belastningsregistret.  

Valberedningen ska informera föreslagen styrelseledamot i HSB-förening som är registrerad för 
inlåningsverksamhet att denna ska genomgå ledningsprövning hos Finansinspektionen. 
Finansinspektionen gör en lämplighetsprövning av personerna sett bland annat mot uppgifter 
som hämtas in från Polisen, Upplysningscentralen och Skatteverket. Prövningen sker enligt 
särskilda rutiner.  

Valberedningen ska också informera nominerade hur personuppgifter behandlas.  

Valberedningen ska lämna förslag på styrelsearvode, uppdelat mellan ordförande och övriga 
ledamöter samt arvode till föreningsgranskare och i förekommande fall till förtroendevald 
revisor. Valberedningen skall också föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för 
styrelsens ledamöter och föreningsgranskare samt eventuell förtroendevald revisor.  

Valberedningens förslag till de olika förtroendeuppdragen ska meddelas föreningen i så god tid 
att förslagen kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida.  

I valberedningens redogörelse ska information lämnas om vilka personer som nominerats till de 
olika förtroendeuppdragen och som fortfarande vill stå till stämmans förfogande.  
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2.1 Styrelse och styrelseordförande  
Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordförande. 

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning ska föreningens styrelse ha en ändamålsenlig 
sammansättning, sett med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och 
förhållanden i övrigt.  

Valberedningens arbete ska bedrivas på så sätt att hänsyn tas till bredd i kompetens, spridning 
över ålder och kön samt geografisk spridning i HSB Skånes område. Varje marknadsområde ska 
om möjligt representeras. Dock högst tre ledamöter från samma område, ordföranden oräknad.  

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sitt förslag, varvid särskild 
motivering skall ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås.  

2.2 Föreningsgranskare  
Valberedningen ska lämna förslag till antal föreningsgranskare enligt stadgarna. 

Valberedningen ska lämna förslag på person(er) till val av förtroendevald(a) 
föreningsgranskare.  

2.3 Auktoriserad revisor  
I enlighet med stadgarna ska föreningen ha lägst en och högst två revisorer. 

Om föreningen bedriver inlåningsverksamhet måste samtliga revisorer vara auktoriserade eller 
godkända.  

Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, eventuell ytterligare revisor väljs av 
föreningsstämman.  

Valberedningen ska i samarbete med HSB-föreningen lämna förslag till HSB Riksförbund på 
den auktoriserade revisor som HSB Riksförbund ska utse. Förslaget sänds till 
registrator@hsb.se. Det är viktigt att det görs i god tid innan föreningsstämman så HSB 
Riksförbund kan utse revisor och HSB-föreningen kan upphandla revisor innan 
föreningsstämman.  

Valberedningen ska därutöver till föreningsstämman lämna förslag till val och arvodering av 
revisor om det föreslås att föreningen ska välja ytterligare en revisor förutom den som utses av 
HSB Riksförbund.  

Valberedningens förslag ska meddelas föreningen i så god tid att förslaget kan presenteras i 
kallelsen till föreningsstämman och på föreningens webbplats.  

Valberedningen ska lämna information om föreslagen revisor på föreningens webbplats 
avseende:  

• Omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till föreningen utöver revision under 
de senaste åren.  

• Det år revisorn invaldes till uppdraget i föreningen (gäller vid omval.)  

Valberedningen ska också tillse att ovanstående information finns på föreningens webbplats om 
den revisor som utses av HSB Riksförbund.  
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Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en 
redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.  

2.4 Stämmoordförande  
Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma. 
Förslaget ska lämnas i så god tid att det kan presenteras i kallelsen till stämman. På stämman 
ska förslaget presenteras av valberedningen. Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur 
styrelsen ska inte föreslås till stämmoordförande.  

2.5 Valberedare  
Valberedningen ska förbereda valet av kommande valberedning genom att samla in 
nomineringar. Dessa ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens 
hemsida. I kallelsen och på hemsidan ska föreningsstämman också informeras om vilka av 
valberedningens ledamöter som avböjt omval.  

3. Sammanträden 
Valberedningen ska sammanträda så ofta som behövs för att den ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. Vid sammanträde ska protokoll föras. Dessa ska delges föreningsgranskaren(na) som 
underlag för utvärdering av valberedningens arbete. 

Valberedningen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.  

Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas.  

4. Sekretess 
Mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningen ska valberedningens 
ledamöter teckna sekretessförbindelser som syftar till att undanröja risk för att sådan 
information sprids selektivt i valkretsen. Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga 
medlemmars intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.  

5. Arvode till valberedningen 
Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämma. Styrelsen bereder frågan om 
arvode till valberedningen. 

Arvoden till valberedningen ska utgå enligt följande:  

Fast arvode  
− 0,5 inkomstbasbelopp ska utgöra ordförandens arvode. 
− 0,2 inkomstbasbelopp ska utgöra arvode till var och en av de övriga ledamöterna.  

 

Rörliga arvoden (mötesarvode) 
− 2 % av ett inkomstbasbelopp ska per bevistat sammanträde utgå till ledamot 
− mötesarvode ska även utgå vid medverkan på styrelsemöten, konferenser, kurser etc.  
 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst  
Om ledamoten tar tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att medverka vid möten med 
valberedningen, styrelsemöten, konferenser, kurser etcetera, ersätts den förlorade 

http://www.hsb.se/skane


 

Instruktion för  
valberedningen i HSB Skåne 

5 

 

HSB SKÅNE 
Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Vxl: 046-210 84 00, www.hsb.se/skane 
 

arbetsinkomsten mot uppvisande av lönebesked eller motsvarande. Samma regler gäller om 
han/hon väljer att ta semester, utnyttja inarbetad tid, utnyttja arbetstidsförkortning eller 
motsvarande.  
 

Reseersättning  
Reseersättning utbetalas enligt samma regler som gäller för anställd personal och som 
sammanfattas i HSB Skånes resepolicy.  

6. Utbildning av valberedare 
För att kunna utföra valberedningsarbetet inom ramen för denna instruktion, kan det uppstå 
behov av utbildning för valberedningens ledamöter. Normalt sammanträdesarvode, 
reseersättning och ersättning för eventuell förlorad arbetsinkomst ska utgå till valberedare som 
deltar i sådan utbildning.  

7. Ekonomiska medel 
Valberedningen ska ha tillgång till medel, förutom arvoden och andra ersättningar, för att täcka 
kostnader enlig punkt 6 samt kostnader som uppstår då valberedningen eventuellt behöver anlita 
extern expertis, deltar i olika sammankomster till exempel styrelsekonferensen eller olika lokala 
arrangemang. Normalt sammanträdesarvode, reseersättning och ersättning för eventuell förlorad 
arbetsinkomst ska utgå till valberedare vid sådana tillfällen. Tilldelade medel ska också 
innefatta valberedningens övriga kostnader för till exempel inköp av litteratur och annat 
material mm.  

Beslut om tilldelning av medel och attestant för dessa ska årligen fattas av stämman i särskild 
ordning.  

8. Utvärdering av valberedningens arbete 
Valberedningens arbete ska årligen utvärderas av föreningsgranskare med stadgar, HSBs kod 
för föreningsstyrning och denna instruktion för valberedningen som grund. Föreningsgranskare 
ska i ett separat dokument bifogat till årsredovisningshandlingarna, kortfattat redovisa för 
uppfyllandet av valberedningens arbetskriterier.  

9. Ändring av instruktionen 
Vald(a) föreningsgranskare ska, i samråd med valberedningen, till föreningsstämman lämna 
förslag på sådana ändringar av denna instruktion, som de bedömt vara lämpliga.  

Instruktionen ska årligen fastställas av föreningsstämman. 
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REDOVISNING AV UTREDNING OM BONUSSYSTEM  
HSB Skånes föreningsstämma beslutade vid ordinarie stämma 2020 att i enlighet med motion 
inkommen från Hans Ribba, HSB Brf Ljungdala i Hässleholm, uppdra åt styrelsen att utreda 
bonussystem. Uppdraget redovisas i det följande. 

 

Formella förutsättningar 
Såsom styrelsen uppfattat motionen är avsikten att ett bonussystem skulle rikta sig till kunder i 
form av bostadsrättsföreningar som köper förvaltningstjänster. Styrelsen måste inledningsvis 
konstatera att HSB Skåne är en ekonomisk förening med, enligt stadgar och lag, uppdrag att 
främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Alla kunder som köper förvaltningstjänster är inte 
medlemmar, och alla medlemmar köper inte förvaltningstjänster. Föreningens ändamål och 
uppdrag främjas av hög efterfrågan och attraktivitet hos samtliga intressenter. Styrelsen har 
dock svårt att se att ett eventuellt bonussystem skulle kunna rikta sig till enbart kunder som 
köper förvaltningstjänster. På grund av föreningens konstitution behöver ett sådant system i 
första hand rikta sig till medlemmar, oavsett om dessa köper förvaltningstjänster eller ej. 

En ytterligare stadgeföreskriven förutsättning är Medlemsgrupperna. Medlemskap kan beviljas 
såväl juridisk som fysisk person. I dagsläget är 232 bostadsrättsföreningar respektive drygt 
30 000 fysiska personer medlemmar i HSB Skåne. Av de fysiska personer som är medlemmar 
tillhör drygt 10 200 inte en HSB-bostadsrättsföreningen, utan är medlemmar i det som stadgarna 
benämner Medlemsgruppen. Här ingår fysiska personer som är medlemmar i HSB Skåne utan 
att inneha en bostadsrätt. Om ett bonussystem riktat till bostadsrättsföreningar skulle inrättas 
finns det skäl att se över hur motsvarande förmån skulle kunna tillförsäkras Medlemsgruppen. 

Mot bakgrund av denna mycket översiktliga inledning om formella förutsättningar att beakta 
och balansera konstaterar styrelsen att tanken om ett bonussystem med utgångspunkt i mängden 
köpta tjänster är förenat med frågor om medlemskapets värde, både i förhållandet 
medlemsgrupper emellan och till intressenter som inte är medlemmar. Medlemmar är inte alltid 
de som mest bidrar till föreningens intäkter. Icke desto mindre är det medlemmarnas 
ekonomiska intresse som föreningen ska främja i första hand.  

 

Befintliga åtgärder för fördelar och återbäring 
Styrelsen har låtit sammanställa de huvudsakliga åtgärder som redan idag finns till förmån för 
medlemmar respektive andra intressenter för att skapa mervärde och återbäring till medlemmar 
och kunder. I det följande exemplifieras befintliga aktiviteter. Syftet är att lyfta fram fördelar 
som redan idag följer av medlemskap respektive köp av förvaltningstjänster.  

Hållbarhetsbidraget:  Sedan fem år tillbaka delar HSB Skåne ut ”Hållbarhetsbidraget”. 
Bidraget kan sökas av HSB-bostadsrättsföreningar och delas ut för 
vidtagna åtgärder avseende ökad ekologisk, ekonomisk eller social 
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hållbarhet. Det överensstämmer med kärnvärderingarna ETHOS 
och uppmuntrar bostadsrättsföreningar till hållbarhetsåtgärder i ett 
brett perspektiv. Hållbarhetsbidraget har delats ut enligt följande: 

2018: 1.228.000 kr till 22 föreningar 

2019: 763.748 kr till 13 föreningar 

2020: 816.700 kr till 22 föreningar 

2021: 1.224.400 kr till 21 föreningar 

Brf-hemsida, HSB.se:  Hemsida under hsb.se tillhandahålls gratis till medlemsföreningar 
som köper andra tjänster. Endast medlemsföreningar får ha 
hemsida under hsb.se 

Utbildningar:  Öppen för alla, rabatterat pris för medlemmar.  

Medlemsförmåner:  För enbart medlemmar såsom exempelvis rabatt på 
ljudbokstjänster, bredband, lokala butiker och evenemang m.m.   

Aktiviteter (CSR m.m.):  Seniorkollo, café, studieresor, barnkollo, Barngalan, temakvällar, 
nätverksträffar, t.ex. Ung i styrelsen. Många av aktiviteterna är 
öppna för alla men rabatterade för medlemmar. Härutöver flertalet 
samarbeten och bidrag till välgörenhet och verksamhet för barn, 
ökad mångfald m.m.  

Styrelsekonferensen:  Årlig konferens med utbildning och föredrag för fortbildning och 
kontaktskapande. Konferens är enbart för medlemmar till kraftigt 
subventionerat pris.  

Kollektiv el- och försäkrings- 
upphandling: Genom att kollektivt samla volym och med hjälp av anlitad 

expertis har HSB Skåne förhandlat fram konkurrenskraftiga 
villkor för elleverans samt för fastighetsförsäkring till förmån för 
såväl medlemmar som kunder.  

 
Ramavtalsupphandling: Vartannat år genomför HSB Skåne en ramavtalsupphandling för 

leverantörer inom byggentreprenad. Upphandlingen ställer krav på 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet hos leverantörerna, 
jämte på förhand bestämda avtalsvillkor för leverans. 
Upphandlingen säkerställer trygga leverantörer inte bara för HSB 
Skåne utan även till medlemsföreningar och förvaltningskunder. 

 
Bunden inlåning:  Kunder som köper ekonomisk förvaltning erbjuds möjlighet till 

inlåning genom HSB Skåne. Förutom att inlåningen 
tillhandahåller HSB Skåne kapital som ger goda möjligheter för 
förhandling och tillväxt så har avkastningen till kunderna 
genomgående varit högre än storbankernas.  
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Slutsats och tankar om framtiden 
 
Styrelsen vill passa på att tacka för engagemanget för att vidmakthålla HSB som en attraktiv 
aktör. Enligt HSBs gemensamma styrdokument Kompassen är organisationens övergripande 
strategi en ”gemensam hållbar utveckling genom ökad  
kostnadseffektivitet, ökad tillväxt och stärkt roll i samhället”. För att lyckas med det behöver 
HSB kunna erbjuda ett kvalitativt och prisvärt medlemskap och kunderbjudande som är 
resurseffektivt och har låg klimatpåverkan, samt öka värdet på medlemskapet och 
kunderbjudandet med hållbara tjänster/produkter. I en snabbt föränderlig omvärld med ökad 
konkurrens och i nya förväntningar och krav beträffande leverans är det utmanande att hänga 
med och bibehålla position. 
 
Styrelsen finner således frågan i grund och botten angelägen. HSB måste, med sin 100-åriga 
historia, alltid vara en attraktiv och aktuell aktör. Liksom anförts tillhandahåller HSB Skåne 
redan idag en rad fördelar för både medlemmar och förvaltningskunder. Dessa har 
genomgående inrättats med HSBs föreningsrättsliga form och organisationens kärnvärderingar 
ETHOS i åtanke. Således riktas förmåner i första hand till medlemmar. I aktiviteter där 
kollektivet tjänar på ökad volym är det motiverat att erbjuda fördelar även till kunder utan 
medlemskap. Beträffande ren ekonomisk återbäring har HSB Skåne hittills valt riktade bidrag 
för ökad ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet före ett generellt bonussystem utifrån 
statiska parametrar såsom köpta tjänster eller erlagda kronor. En ordning där färre får mer, på 
grund av särskilda initiativ och åtgärder, är sannolikt mer kännbar än lika men ringa belopp. 
Därtill fungerar riktad återbäring som ett effektivt styrmedel mot gemensamma mål, vilket 
bereder väg för HSB att fortsatt gå i bräschen för utveckling i fastighetsbranschen. 
 
Styrelsen utesluter på intet sätt nya verktyg och metoder för att skapa mervärde för såväl 
medlemmar som förvaltningskunder och välkomnar dialogen. Styrelsen fortsätter att i enlighet 
med gällande styrdokument verka för ett prisvärt medlemskap och kunderbjudande i ett brett 
perspektiv.  
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ANGÅENDE MOTION OM INKOMSTKRAV FÖR 
UPPLÅTELSE AV BOSTADSHYRESRÄTT 
HSB Skånes föreningsstämma beslutade vid ordinarie stämma 2021, i anledning av motion 
inkommen från Alexander Masic, medlem i Bospargruppen, medlemsnummer 2237002, att 
uppdra åt styrelsen att initiera dialog med HSB Riksförbund och andra HSB föreningar för 
eventuell förändring av inkomstkrav vid upplåtelse av bostadshyresrätt. Uppdraget redovisas i 
det följande. 

 

Hyresdebatten under 2021 
Hyresmarknaden har under 2021 varit ett återkommande debattämne. I början av juni föreslog 
regeringen i en utredning att i fastigheter byggda efter den 1 juli 2022 skulle hyresvärd och 
hyresgäst själva komma överens om hyran. Förslaget poängterade att inflyttningshyran inte 
väsentligen fick överstiga hyror för liknande lägenheter samt att hyran skulle kunna höjas max 
en gång om året. Förslaget ledde till regeringskris och förslaget drogs tillbaka. I augusti 2021 
presenterade HSB Riksförbund en rapport som talade för att hyresrätten i förlängningen riskerar 
bli dyrare än bostadsrätten och skrev på DN Debatt att hyresrätten riskerar bli en 
”fattigdomsfälla”. Samtidigt har debatten om ungas svårigheter att komma in på 
bostadsmarknaden fortsatt i takt med att priserna på bostadsrätter och villor skenat till nya 
rekordnivåer. Ett annat ämne som engagerat är å ena sidan hyreshöjning på grund av renovering, 
å andra sidan underhållsmässigt eftersatta hyresfastigheter.  

Marknaden är i många avseende djupt oenig om hyresrättens betydelse och styrning av 
hyresmarknaden. I ljuset av detta, inte minst det fokus som legat på frågan om hyressättning, 
har det funnits litet utrymme att debattera andra frågor relaterat till hyresmarknaden, såsom 
exempelvis inkomstkrav. Då 2021 dessutom präglats av pandemin har utrymmet för informella 
samtal varit begränsat.  

  

HSB Skåne, hyresrätten och inkomstkravet 
Styrelsen vill först och främst framhålla att HSB Skåne tror på blandade upplåtelseformer. 
Människor har olika behov och förutsättningar i olika tider av livet. I enlighet med ETHOS är 
ambitionen att kunna erbjuda ”Det goda boendet” genom livets alla faser. HSB Skåne upplever 
hyresrätten som en attraktiv och högt efterfrågad boendeform. 

Liksom framhölls i motionssvaret till stämman 2021 så är HSB Skåne bundet av HSB-
gemensamma styrdokument, bl.a. för upplåtelse av bostadshyresrätt. Den primära 
fördelningsgrunden för alla HSBs bostäder är antalet bosparpoäng. Bosparsystemet är 
rikstäckande, vilket innebär att oavsett vilken HSB-förening en medlem tillhör och har sitt 
Bosparande i så kan bostad sökas och Bosparpoängen användas hos HSB-förening i annan del 
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av landet. Att Bosparsystemet är rikstäckande ger HSBs medlemmar tillgång till bostäder över 
hela landet. Det är ett stort värde för medlemmarna och en grundsten i HSBs idé.  

Att Bosparsystemet är rikstäckande utgör ett tungt vägande skäl för att villkoren avseende 
inkomstkrav ska förbli enhetliga. På samma sätt som bosparpoäng är lika mycket värde i hela 
landet bör förutsättningarna för att få ett hyreskontrakt vara desamma. I dagsläget gäller ett krav 
på inkomst motsvarande tre gånger årshyran för att få ingå hyreskontrakt. Därutöver finns 
utrymme för att med hänsyn till exempelvis borgensman och referenser göra en samlad 
bedömning av hyresgästens vilja och förmåga att betala hyran. Motionären har yrkat att 
inkomstkravet ska kunna styrkas med kontoutdrag. Redan idag tillämpas krav på att 
inkomstuppgifter styrks. Varken HSB Skåne eller någon av de föreningar som HSB Skåne varit 
i kontakt med i frågan upplever inkomstkravet som ett hinder emot att få hyresrätterna uthyrda.  

En eventuell förändring av inkomstkrav måste ske på nationell nivå. HSB bör i detta avseende, 
liksom i andra frågor, följa marknadens utveckling över tid. Det innebär att inkomstkraven från 
tid till annan bör ses över, inte minst om det skulle märkas svårigheter att få lägenheterna 
uthyrda. Nuvarande inkomstkrav får anses branschmässigt. Det i kombination med vad som 
sagts om gemensamma styrdokument, bosparsystemet, hyresrätten i debatten, samt att gällande 
inkomstkrav inte anses utgöra ett hinder för uthyrning leder styrelsen till slutsatsen att det i 
dagsläget inte finns skäl att förändra inkomstkravet vi upplåtelse av bostadshyresrätt. 

 





HSB Skånes
föreningsstämma 2022

HSB SKÅNE EKONOMISK FÖRENING 

Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Besöksadress: Gnejsvägen 17, Vxl: 046-210 84 00, www.hsb.se/skane 

Organisationsnummer: 745000-2253, Styrelsens säte: Lund 

STYRELSENS SVAR PÅ MOTION OM FÖRBUD MOT 
ANSTÄLLDA SOM STYRELSELEDAMÖTER 

Motion har inkommit från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, vari yrkas förbud mot att 

anställda i bostadsrättsförening även har uppdrag som styrelseledamot. Styrelsen föreslår mot 

bakgrund av nedan följande att stämman avslår motionen. 

Lag, stadgar och Koden 

Det är föreningens stadgar jämte lagstiftning, i första hand Lag om ekonomiska föreningar, som 

styr vem som kan väljas till styrelseledamot. Enligt HSBs normalstadgar för 

bostadsrättsförening gäller att styrelseledamot i HSB-bostadsrättsförening ska vara medlem i 

bostadsrättsföreningen eller i HSB. Varken i lag eller stadgar finn något förbud emot att en 

styrelseledamot också är anställd. 

Av HSB Kod för bostadsrättsföreningar, ”Koden”, (punkt 3.1.2) följer att; ”En person som är 

anställd av bostadsrättsföreningen ska inte vara ledamot i styrelsen”. Koden kompletterar 

stadgar och lag med syfte ge en norm för god föreningsstyrning. Den är inte tvingande men 

utgör en stark vägledning och rekommendation för medlemsföreningar. En bostadsrättsförening 

som antagit Koden har att följa den eller förklara varför man valt en annan väg.  

Något om arbetstagarrepresentation 

Enligt Lag om ekonomiska föreningar gäller i vissa fall att anställda har rätt till 

styrelserepresentation. Detta regleras bl.a. i Lag om styrelserepresentation för privatanställda. 

Vid arbetstagarrepresentation i styrelsen gäller i huvudsak samma regler för 

arbetstagarrepresentanter som för övriga styrelseledamöter.  

Även om arbetstagarrepresentation sällan, om ens någonsin, aktualiseras i bostadsrättsförening 

är reglerna av stor betydelse för anställdas principiella rätt till insyn och medbestämmande. 

HSB Skånes styrelse bedömer att ett lagstiftat förbud emot möjligheten att vara både anställd 

och styrelseledamot skulle kunna underminera den lagstiftning som tillförsäkrar arbetstagare 

insyn och medbestämmande.  

Jävssituationer kan uppstå 

Att en styrelseledamot samtidigt är anställd medför med säkerhet risk för jävssituationer. För 

samtliga styrelseledamöter gäller dock enligt lag att en styrelseledamot inte får handlägga frågor 

där jäv föreligger. Lag om ekonomiska föreningar föreskriver följande:  

7 kap 23 §    

En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om 

1. avtal mellan styrelseledamoten och föreningen,

2. avtal mellan föreningen och tredje man, om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse i

frågan som kan strida mot föreningens intresse, eller 

3. avtal mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller

tillsammans med någon annan får företräda. 

1
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Ovan angivna bestämmelse kräver att var och en av styrelsens ledamöter alltid är uppmärksam 

på situationer där ledamoten är eller kan anses jävig, och att ledamoten vid risk för misstanke 

om jäv avstår ifrån att delta i behandling av frågan.  

Sammanfattning 

Det saknas formellt förbud mot att en person är både styrelseledamot och anställd i 

bostadsrättsförening. En sådan ordning medför dock risk för jävssituationer. I HSBs Kod för 

bostadsrättsförening föreskrivs att styrelseledamot inte ska vara anställd. Det utgör en stark 

vägledning och rekommendation för HSB bostadsrättsföreningar, oavsett om Koden antagits 

eller ej. Givet den betydelse som arbetstagarrepresentation har i svenska bolagsstyrelser anser 

HSB Skånes styrelse inte att HSB Skåne bör verka för ett principiellt förbud. Föreskriften i 

HSBs kod för bostadsrättsföreningar bör enligt styrelsens mening vara tillräckligt för ändamålet 

i HSB. 

Förslag till beslut  

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 
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FÖRENINGSSTÄMMANS UPPGIFT
Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta 
beslutande organ. Det är på föreningsstämman som 
medlemmarna kan vara med och bestämma i bostads-
rättsföreningens angelägenheter.

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat på 
föreningsstämman om ärendet inkommit till bostads-
rättsföreningen inom den tid som anges i stadgarna, i 
dagligt tal kallas ett sådant ärende för motion.1

En medlem har även frågerätt, det vill säga styrelsen är 
under vissa förutsättningar skyldiga att svara på frågor 
som kan inverka på bedömningen av årsredovisningen, 
föreningens ställning i övrigt samt ett ärende på 
föreningsstämman. Upplysningsplikten är begränsad till 
uppgifter som kan lämnas utan väsentlig nackdel för 
föreningen.

KALLELSE
Kallelse till föreningsstämma ska enligt HSB normal-
stadgar ske mellan två till sex veckor före stämman. Det 
är styrelsen som ansvarar för att kallelse sker. Kallelsen 
ska tydligt ange när och var föreningsstämman ska 
hållas. Det ska också framgå vilka ärenden som ska 
behandlas på föreningsstämman.

Underlaget ska enligt HSBs kod för bostadsrätts-
föreningar innehålla:
• dagordning
• årsredovisning
• valberedningens förslag till val av styrelseordförande,     
     styrelse och revisorer samt arvodesförslag
• en redogörelse för de motioner som har kommit in  
    och styrelsens yttrande över dem
• övrigt beslutsunderlag
• övrig formalia kring föreningsstämman2

Enligt HSB normalstadgar ska kallelse ske genom anslag 
på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens fastighet.

Skriftlig kallelse ska i vissa fall sändas till varje medlem 
vars adress är känd för bostadsrättsföreningen.

1 Läs mer i ”Information - Att skriva en motion”. 
2 Som övrig formalia kring föreningsstämman kan denna handling bifogas. 

NÄRVARA
Alla medlemmar har rätt att närvara på föreningsstäm-
man. Föreningsstämman är inte offentlig utan en 
enskild sammankomst.
Föreningsstämman kan besluta att den som inte är 
medlem ska ha rätt att närvara. Ett sådant beslut är 
giltigt endast om det biträds av samtliga röstberättigade 
som är närvarande vid föreningsstämman. Ombud, 
biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt 
att närvara vid föreningsstämman.

RÖSTNING
På föreningsstämman har varje medlem en röst. 
Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har 
de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera 
bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen 
en röst. Medlem som inte har betalat förfallen insats 
eller årsavgift har inte rösträtt.

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som 
fått mer än hälften av de avgivna rösterna om inte lag 
eller stadgar kräver mer kvalificerad majoritet. Om det 
blir lika röstetal vid en omröstning vinner det förslag 
som ordföranden biträder. Om det gäller personval där 
valet slutar lika avgörs valet genom lottning om inte 
något annat beslutats innan valet genomförs.

RÖSTRÄKNING
I första hand brukar stämmoordföranden fråga fören-
ingsstämman muntligen vid omröstning, så kallad 
acklamation. Det går till på så sätt att stämmoordföran-
de lyssnar vilket av två alternativ som får flest röster. 
Stämmoordföranden meddelar vilket beslut denne 
finner att stämman har fattat. Stämmoordföranden 
klubbar därefter beslutet, om inte någon motsätter sig 
det och till exempel yrkar rösträkning. Om någon 
medlem vill ha rösträkning (begär votering) i en 
sakfråga så ska det ske.
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FULLMAKT
En fullmakt används då en medlem inte själv kan närvara vid 
föreningsstämman.
Medlemmen kan då skicka ett valfritt ombud istället3.

OMBUD
Ombudet ska ha en skriftlig, daterad fullmaktshandling i 
original som ska lämnas in på föreningsstämman. Fullmakten 
gäller i ett år från det att den blivit underskriven, om den 
inte återkallas tidigare. Fullmakten behöver inte vara bevitt-
nad. Ett ombud får endast företräda en medlem.

BITRÄDE
En medlem kan ha med sig högst ett valfritt biträde vid 
föreningsstämman. Ett biträde har yttranderätt vid förenings-
stämman.
Biträdet behöver inte ha någon fullmakt eftersom biträdet 
inte utövar någon rösträtt för någon annans räkning. 
Anmälan av fullmakt, ombud eller biträde kommer snart 
även gå att göra i Mitt HSB.

OMYNDIG
Medlem som är under 18 år (omyndig) företräds på fören-
ingsstämman av förmyndare, vilket i normalfallet är förälder.

3 Läs mer i ”Information - Rösträtt, ombud och biträde”. 

 

 

Vid rösträkning så kan man använda sig av röstkort, som 
delats ut till alla röstberättigade när de anlände till stämman. 
Medlemmarna håller då upp sina röstkort under respektive 
förslag som stämmoordförande ställer.

Ett alternativ kan vara att hålla en elektronisk omröstning om 
så är möjligt.

Rösträknarna räknar rösterna  och ordföranden uppger hur 
röstningen utfallit

Rösträknarna ger ordföranden sina rapporter och ordföran-
den fäller utslag efter hur röstningen utfallit.

En votering kan vara öppen eller sluten.

Vid andra beslut än personval ska sluten votering ske om 
stämman beslutar så med enkel majoritet. Vid personval 
anses att sluten votering ska ske om någon röstberättigad 
begär det.

Vid sluten omröstning lämnas röstsedeln in och avprickas av 
mot röstlängden. Därefter räknar de utsedda rösträknarna 
alla röster och avger till stämmoordföranden resultatet av 
rösträkningen.

Om röstsedel inte avlämnas eller om röstsedel avlämnas utan 
röstningsuppgift (så kallad blank sedel) anses inte röstning 
ha skett.

HSBS JURIDISKA RÅDGIVNING
Telefon 0771–472 472  
Öppet 9.00 – 16.00 helgfria vardagar, lunchstängt 12-13



HSB Skånes
föreningsstämma 2022

HSB SKÅNE EKONOMISK FÖRENING 

Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Besöksadress: Gnejsvägen 17, Vxl: 046-210 84 00, www.hsb.se/skane 

Organisationsnummer: 745000-2253, Styrelsens säte: Lund 

STYRELSENS SVAR PÅ MOTION OM 
OBLIGATORISKT SLUTEN OMRÖSTNING VID 
PERSONVAL 

Motion har inkommit från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, vari yrkas att sluten 

votering ska vara obligatoriskt vid personval i bostadsrättsförening. Styrelsen föreslår mot 

bakgrund av nedan följande att stämman avslår motionen. 

Gällande regelverks betydelse och ändamålsenlighet 

Sluten votering ska hållas om någon av de röstberättigade begär det. Detta följer inte 

uttryckligen av HSBs normalstadgar men framgår av fördjupad information från HSB 

Riksförbund till HSBs Kod för bostadsrättsföreningar. Aktuell fördjupad information biläggs 

detta svar, bilaga a. Att sluten votering ska hållas när någon röstberättigad begär det får även, i 

vart fall avseende personval, anses utgöra en allmänt vedertagen princip, såvida inte stadgarna 

föreskriver annat. 

Styrelsen för HSB Skåne konstaterar mot bakgrund av ovanstående att varje medlem i en HSB 

bostadsrättsförening har rätt och möjlighet att begära sluten votering, och att det i så fall ska 

hållas. Att göra det tvingande att hålla sluten omröstning riskerar bli onödigt tidsödande och 

tungrott, vilket i sig kan bidra till ett lägre deltagande vid stämman. Styrelsens uppfattning är att 

befintligt regelverk är tillräckligt och väl balanserat mellan behovet av transparens och 

effektivitet respektive fria och hemliga val. 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 

Bilaga a) Information HSB Riksförbund 1.1.3 HSB Kod för Bostadsrättsföreningar, Formalia 

kring föreningsstämman.  
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HSB SKÅNE EKONOMISK FÖRENING 

Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Besöksadress: Gnejsvägen 17, Vxl: 046-210 84 00, www.hsb.se/skane 

Organisationsnummer: 745000-2253, Styrelsens säte: Lund 

ANGÅENDE MOTION OM INFÖRANDE AV LICENS 
FÖR STYRELSELEDAMÖTER M.M. 

Motion har inkommit från Annica Sjöholm, medlemsnummer 57986, vari yrkas krav på 

lämplighetsprövning och licens för styrelseledamöter samt inrättande av myndighet för tillsyn. 

Styrelsen föreslår mot bakgrund av nedan följande att stämman avslår motionen. 

Gällande regler 

Lag om ekonomiska föreningar uppställer vissa formkrav för vem som kan väljas till 

styrelseledamot. Till exempel gäller att styrelseledamot ska vara myndig och medlem i 

föreningen. Andra krav för vem som är valbar kan uppställas i föreningens stadgar.  

Uppdraget som styrelseledamot är ett förtroendeuppdrag. Styrelseledamöterna får vid val av 

stämman förtroendet att sköta föreningens löpande förvaltning. Varje styrelseledamot svarar 

inför stämman och det är endast stämman som kan avsätta en styrelseledamot som stämman 

valt. Granskning och kontroll sker genom revisorer. För HSB bostadsrättsföreningar utses alltid 

en revisor av HSB Riksförbund. Därutöver kan stämman utse upp till två föreningsvalda 

revisorer.  

Stärkt skydd genom möjligheten till särskild granskning 

De senaste åren har återkommande debatt förts om behovet av ökat skydd för 

bostadsrättshavare. Det har bl.a. resulterat i att det sedan den 1 januari 2021 är möjligt att begära 

särskild granskning. Om minst en tiondel av de röstberättigade i en bostadsrättsförening röstar 

för det vid en föreningsstämma ska Bolagsverket utse en särskild granskare. Denne får då i 

uppdrag att granska hur föreningen har förvaltats i något visst avseende, och således hur 

styrelsen i detta utför sitt uppdrag.  

Balans mellan demokratisk medlemskontroll och statlig tillsyn 

Genom den nyligen införda möjligheten till särskild granskning konstateras att 

minoritetsskyddet och verktygen för extern kontroll av en bostadsrättsförenings förvaltning 

väsentligen har stärkts. Bostadsrättsföreningar liksom andra ekonomiska föreningar bygger på 

principen om demokratisk medlemskontroll, där medlemmarna ytterst äger frågan om vem som 

har förtroendet att ta hand om föreningens angelägenheter. Om lagstiftat minoritetsskydd och 

statlig tillsyn blir långtgående innebär det samtidigt att medlemmarnas självbestämmande 

inskränks. Det är därför viktigt att balansera behovet av tvingande lagstiftning och statlig tillsyn 

mot medlemmarnas självbestämmanderätt och demokrati. HSB Skånes styrelse ser inte skäl att i 

dagsläget verka för ytterligare lagstiftning om formkrav och tillsyn.  

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 
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