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1. Distriktsstämmans öppnande  

2. Val av ordförande för distriktsstämma 

3. Anmälan om ordförandes val av protokollförare  

4. Godkännande av röstlängd 

5. Fråga om närvarorätt 

6. Godkännande av dagordning 

7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

8. Val av minst två rösträknare 

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

10. Styrelsens rapport om föreningens verksamhet (föredragen i plenum) 

11. Behandling av pågående och planerad verksamhet i distriktet  

12. Val av fullmäktige och suppleanter till föreningsstämman 

13. Beslut om antal distriktsstyrelseledamöter 

14. Val av distriktsstyrelsens ordförande 

15. Val av övriga distriktsstyrelseledamöter 

16. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen för distriktsstämman  

17. Val av valberedning för distriktet, en ledamot utses till valberedningens 

ordförande 

18. Övriga anmälda ärenden som angivits i kallelsen 

19. Distriktsstämmans avslutade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HSB STOCKHOLM DISTRIKT INNERSTADEN  
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

 
HSB Stockholm distrikt Innerstaden 
(Verksamhetsåret 2020 omfattar perioden 2019-11-23 tom 2020-11-16) 

Distriktets omfattning 

Distriktet omfattar de HSB bostadsrättsföreningar som finns i Stockholms stad i stadsdelarna 

Södermalm inklusive Hammarby Sjöstad, Kungsholmen med Essingeöarna, Vasastaden, 

Östermalm samt de HSB bostadsrättsföreningar som finns i Lidingö Stad. 

 

Totalt finns inom distriktet 116 HSB-bostadsrättsföreningar med totalt 14 923 

bostadsrättslägenheter, varav en bostadsrättsförening genom provmedlemskap. 

 

Stämma 

Distriktsstämma genomfördes 2019-11-23 på Clarion Hotel Södermalm. 

På stämman närvarade 38 ombud från 26 bostadsrättsföreningar i distriktet. 

 

Distriktsstyrelse 

Stämman valde följande ledamöter till distriktsstyrelse, som därefter har konstituerat sig: 

Ulrika Fält  ordförande  brf Marmorn  

Kristina Lövgren vice ordförande brf Bränneriet  

Hans Tegnander sekreterare  brf Göken   

Roland Gröndal ledamot  brf Munken 

Camilla Öhman ledamot  brf Skärsätra   

Hans Wiklund ledamot  brf Skärsätra  

Greger Assersson ledamot  brf Täppan 

Bo Andersson ledamot  brf Marmorn  

Gunnar Wallklint ledamot  brf Vanadisgården 

David Samuelsson ledamot  brf Hamnkaptenen 

Bo Fristedt  ledamot  brf Hamnen 

 

Fred Åkesson från HSB Stockholm har biträtt styrelsen i distriktsarbetet, samt medverkat på 

styrelsemöten och övriga aktiviteter.  

 

Representation 

Distriktsstyrelsen har varit representerad i HSB Stockholms styrelse, utskott, valberedning, 

studieråd, tomträttsråd samt vid HSB Stockholms föreningsstämma. 

 

Fullmäktige - HSB Stockholms föreningsstämma 

Stämman valde följande fullmäktige till HSB Stockholms föreningsstämma 2020: 

Ulrika Fält  fullmäktige brf Marmorn 

Hans Tegnander fullmäktige brf Göken  

Roland Gröndal fullmäktige brf Munken  

Kristina Lövgren fullmäktige brf Bränneriet 

Camilla Öhman fullmäktige brf Skärsätra 

Hans Wiklund fullmäktige brf Skärsätra 

Greger Assersson fullmäktige brf Täppan 



Bo Andersson fullmäktige brf Marmorn 

Gunnar Wallklint fullmäktige brf Vanadisgården 

Berith Westman fullmäktige brf Skärsätra 

Lars Kjelldahl fullmäktige brf Metern 

David Samuelsson fullmäktige brf Hamnkaptenen 

Bo Fristedt  fullmäktige brf Hamnen 

 

Valberedning 

Stämman valde följande personer till valberedare inom distriktet: 

Inger Lindberg Bruce brf Tanto ordförande 

Berith Westman brf Skärsätra 

Lars Kjelldahl brf Metern 

 
Sammanträden 

Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda styrelsemöten. 

Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret regelbundet följt upp utskottens arbete samt 

bevakat och följt upp olika förvaltningsfrågor som t.ex. IT-systemfrågor. 

 

Arvoden 

Arvoden har utbetalats enligt stämmobeslut till styrelse och valberedare: 

15 % av ett inkomstbasbelopp per styrelseledamot att fritt fördela inom styrelsen. 

15 % av ett inkomstbasbelopp att fördela inom valberedningen. 

 

HSB Stockholms föreningsstämma 

Genomfördes digitalt den 25 maj, där fullmäktige deltog på distans.  

 

 
 

Stämman fastställde en särskild instruktion för valberedare i distrikten. 

 

Medlemsdialog 

Tidigare sammanställda rapporter från aktiviteter ute bland våra bostadsrättsföreningar i form 

av öppna hus med dialogmöten om HSB:s framtid, samt de enkätundersökningar som gjorts, 

har funnits med i distriktsstyrelsens arbete. De har också funnits tillgängliga för brf, och finns 

med som en del i underlaget för den parlamentariska utredning som pågår.  

 



Syftet är bl.a. att inför HSB Stockholms 100-års jubileum 2023 utveckla nya mål och visioner 

inför framtiden.  

 

Tomträttsfrågan 

Distrikt Innerstaden har fortsatt följa tomträttsfrågan för bostadsrättsföreningar. HSB brf 

Flemings tomträttskommitté arrangerade den 28 januari ett möte där de sökte stöd bland 

HSB:s bostadsrättsföreningar för ett upprop för lägre friköpsvillkor och mildrade 

avgäldsnivåer. Ett flertal brf från Innerstaden medverkade på mötet.  

 

Under sommaren publicerades en artikel i Svenska dagbladet av HSB Stockholms vd Anders 

Svensson, och HSB Riksförbunds ordförande Anders Lago. Artikeln belyste den 

problematiska situation många brf med tomträtt står inför. I artikeln redogjordes också för 

HSB:s önskan att underlätta friköp, att en likställning av friköpsvillkor med småhusägare 

sker, samt att en utredning görs av gällande tomträttsmodell med syfte att mildra de 

ekonomiska konsekvenserna för boende. 

 

HSB Riksförbund har gjort en utredning av Tomträtten, som presenteras under hösten. 

Samtidigt pågår planering för det fortsatta påverkansarbetet gällande tomträtt. 

 

HSB Stockholms distriktsgemensamma arrangemang för förtroendevalda 

2019-12-05 Mötesplats HSB: SBA och Säker Vatten 

2020-01-29 Ny i distriktsstyrelsen - introduktion för nyvalda 

2020-09-28 Ordförandeträff i distrikten 

 

Distriktsaktiviteter Innerstaden 

Följande aktiviteter riktade mot förtroendevalda i distriktets bostadsrättsföreningar har 

arrangerats av distriktsstyrelsen: 

 

2019-11-27 Kompetensutveckling Styrelse/valberedning 

2020-01-30 Fastighetsutveckling av lokaler mm 

2020-02-27 Juridik i brf: andrahandsupplåtelse och vanvård 

 

Webbinarier 

Under året har Coronapandemien i hög grad påverkat distriktsverksamheten. Det har från 

slutet av mars inte varit lämpligt att anordna centrala eller lokala temaföreläsningar med 

fysiska deltagare i samlingslokaler p.g.a. risk för smittspridning av Covid 19. 

 

Distriktsverksamheten har med anledning av detta tvingats till att hitta nya sätt att nå ut. Vi 

har under våren därför ställt om till att istället anordna distriktsgemensamma digitala 

webbinarier, som har livesänts på HSB Stockholms Youtubekanal. Inbjudningar till 

webbinarier har skett genom e-nyhetsbrev samt i HSB Stockholms kurskalendarium. 

Deltagarna som följt sändningarna har kunnat interagera genom att ställa frågor till 

föreläsarna. Sändningarna har sparats så att de kan ses i efterhand.  

 

Följande webbinarier har hittills genomförts, och planeras för 2020: 

 

2020-04-24 Solceller i brf 

2020-04-24 Stämmor och möten i Coronatider 



2020-04-29 Hållbar utemiljö i brf 

2020-05-08 Matavfallsinsamling i Stockholms stad 

2020-05-15 Ekonomi i brf, sparande och nyckeltal 

2020-05-20 Hållbarhet - checklista för brf 

2020-05-27 Juridik i brf – belamring, cykelrensning och förråd med okänd innehavare 

2020-06-03 Underhålls- och fastighetssyn i brf 

2020-06-05 Laddstationer elbilar 

2020-06-12 Att genomföra större ROT-projekt i brf 

2020-06-17 Bosociala frågor: störningar m.m. 

2020-06-24 Familjens jurist 

2020-09-04 Brandskydd (SBA) och sanering 

2020-09-09 Energi- och driftoptimering 

2020-09-15 Fastighetsförsäkring m.m. 

2020-09-25 Budget, nyckeltals- och verksamhetsanalys 

2020-09-30 Hållbarhet i din vardag 

2020-10-09 Så blir nya Slussen 

2020-10-14 Juridik i brf - andrahandsupplåtelse, avhysning/störningar m.m. 

2020-10-20 Juridik i brf – vattenskador gränsdragning och kameraövervakning 

2020-10-23 Fastighetslån och finansieringsfrågor  

2020-10-28 Effektiva styrelsemöten 

2020-11-04 innehåll under planering 

2020-11-10 innehåll under planering 

2020-11-13 innehåll under planering 

2020-11-27 innehåll under planering 

2020-12-03 innehåll under planering 

2020-12-10 innehåll under planering 

2020-12-15 innehåll under planering 

 

Följande kurser erbjuds digitalt 

Grundkurs i styrelsearbete 

Fastighetsägaransvar 

Sekreterarkurs 

Ordförandekurs 

Styrelsearbete efter stämma 

Ekonomi i en bostadsrättsförening 

Valberedningskurs 

Ny i styrelsen  

Digital fakturering 

 

Information/kommunikation 

Distriktets inbjudningar till aktiviteter för styrelseledamöter i HSB:s bostadsrättsföreningar 

sker genom HSB Stockholms e-nyhetsbrev som skickas ut varje månad, samt genom direkta 

mejlutskick inför varje arrangemang. HSB Stockholms webbkalendarium uppdateras med de 

arrangemang som distriktet genomför. Distriktet har en egen webbplats: 

https://www.hsb.se/stockholm/brf/innerstaden/ 

 

Distriktskostnader 

Distriktets kostnader under året fördelats enligt följande: 

 

https://www.hsb.se/stockholm/brf/innerstaden/


Distriktsaktiviteter  49 998 kr 

Distriktsstämman  15 000 kr 

Totalt:                        64 998 kr 

 

 

 

Stockholm 2020-11-01 

HSB Stockholm distrikt Innerstaden 

/ Styrelsen 

 

 

 

 

 

  



HSB STOCKHOLM DISTRIKT INNERSTADEN  
 
VERKSAMHETSPLAN 2021 
 

Vision 

Alla medlemmar och boende ska uppleva nyttan och värdet av medlemskapet i HSB.  

Denna vision ska uppnås genom distriktsstyrelsens arbete inom huvuduppgifterna: 

• Stöd till styrelserna i bostadsrättsföreningarna 

• Medlemsinflytande för bostadsrättsföreningar 

• Omvärldspåverkan i närområdet 

• Effektiv kommunikation 

• HSB-ledamoten 

 

Planerade distriktsaktiviteter för verksamhetsåret 2021 

Distriktsaktiviteter kan arrangeras i egen regi, samordnat med andra distrikt eller gemensamt 

inom HSB Stockholm. På grund av rådande Coronapandemi kan vi i dagsläget inte förutse om 

traditionella tematräffar med fysiska deltagare kommer att kunna genomföras. I det fall detta 

inte är möjligt får denna plan ligga som förslag på aktuella ämnen att ta upp i de gemensamma 

webbinarier som planeras inom HSB Stockholm. 
 

Tema Månad Plats 

Fastighetsutveckling i brf januari-februari  

Juridik i brf februari-mars  

Hållbarhetsfrågor och sop-

sortering, matavfall insamling, 

Stockholm Vatten och Avfall.  

mars-april 

 

 

Effektiva styrelsemöten samt 

genomförande av stämma i brf 

mars-april 

 

 

Slussen – studiebesök maj  

Kameraövervakning i brf – 

juridiska- och tekniska frågor 

maj-juni 

 

 

Hagastaden – studiebesök september  

Solceller – en lysande affär! oktober  

Distriktsstämma  november  

Gemensam el November-december  

Individuell varmvattenmätning November- december  
 

 

Distriktets mål inför 2021 

• Information om distriktsverksamheten ska distribueras till samtliga brf-

styrelseledamöter i distriktet 

• Minst 70 % av bostadsrättsföreningarna i distriktet ska medverka på någon av 

distriktets aktiviteter 

• Utveckla distriktets hemsida 

 

Sammanträden 

Distriktsstyrelsen planerar att sammanträda 4-6 gånger under året. 

 

Konferenser 



Distriktsstyrelsen kommer att medverka i konferenser arrangerade av HSB Stockholm för 

distriktsverksamheten. Gemensam distriktsstyrelsekonferens genomförs i oktober 2021. 

 

Stämma 

Distriktsstämman kommer att genomföras i november 2021. 

 

HSB 100 år – Medlemsdialog 

Distriktet kommer att medverka i HSB:s framtidsarbete i dialog- och diskussionsform. 

 
HSB - Parlamentarisk utredning 

Distriktsstyrelsen kommer att medverka i HSB Stockholms parlamentariska 

organisationsutredning. 

 

Information/kommunikation 

Styrelsen informerar och kommunicerar med distriktets bostadsrättsföreningar genom de 

aktiviteter som genomförs. Utvärdering görs efter varje distriktsaktivitet. Distriktets 

inbjudningar till olika arrangemang sker i HSB Stockholms e-nyhetsbrev, samt publiceras i 

kurskalendarium. Distriktet har en egen webbplats: 

https://www.hsb.se/stockholm/brf/innerstaden/ 

 

 

 

HSB Stockholm distrikt Innerstaden 

Styrelsen 

Stockholm 2020-11-01 

 

 

 

 

 
 

https://www.hsb.se/stockholm/brf/innerstaden/


Valberedningens förslag till  

Styrelse för HSB Stockholm Distrikt innerstaden 16 november 2020 

Nuvarande styrelse vald på 1 år på ordinarie stämma 2019 11 23: 

Ulrika Fält, ny ordförande Brf Marmorn (539 bostadsrätter på Södermalm) 

Hans Tegnander Brf Göken (218 bostadsrätter på Kungsholmen) 

Roland Gröndal  Brf Munken (73 bostadsrätter på Kungsholmen) 

Kristina Lövgren Brf Bränneriet (348 bostadsrätter på Reimersholme) 

Camilla Öhman  Brf Skärsätra (604 bostadsrätter på Lidingö) 

Hans Wiklund  Brf Skärsätra (604 bostadsrätter på Lidingö) 

Greger Assersson Brf Täppan (151 bostadsrätter på Södermalm 

Bo Andersson  Brf Marmorn (539 bostadsrätter på Södermalm 

Gunnar Wallklint Brf Vanadisgården (66 bostadsrätter i Vasastan) 

David Samuelsson Brf Hamnkaptenen (221 lgh på Södermalm) 

Bo Fristedt Brf Hamnen (104 lgh på Gärdet) 

Styrelsen har under året bestått av 11 ledamöter. 

Valberedningens arbete 

Det har sen i mars i år varit exceptionella förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet i distriktet pga av 

spridningen av Covid-19. Det har därför varit fokus på digitala seminarier och utbildningar, vilket inte 

underlättat naturligt nätverkande mellan deltagarna. 

Styrelsearbetet i distriktet har också påverkats och styrelsemötena har varit digitala från mars. Det har blivit ett 

år med nytt arbetssätt och med tanke på möjligheterna att föreslå och anordna aktiviteter, så har året också varit 

litet mer avvaktande. 

Valberedningen har därför haft utgångspunkten att nuvarande ledamöter skulle kunna vara villiga att sitta kvar 

ytterligare ett år. Valberedningen har därför kontaktat och intervjuat samtliga ledamöter för att höra hur de ställer 

sig till att fortsätta ytterligare ett år. 

Valberedningens målsättning 

Målsättningen är som tidigare att styrelsens ledamöter skall representera olika storlekar på Brf- föreningar, olika 

geografiska delar, samt också ha en fördelning av kompetens/ ålder/kön för att på bästa sätt representera de 116 

olika Brf-föreningarna med ca 14 900 bostadsrätter som finns inom Distrikt Innerstaden. Styrelsen representerar 

en spridning av fastigheternas ålder från Brf Marmorn från 1930 - talet till Brf Hamnen från 2010. Det är en 

viktig baskunskap att utnyttja i distriktets verksamhet. 

Distrikt Innerstaden är ett stort distrikt med idag 6 föreningar med över 500 bostadsrätter, drygt 30 föreningar 

med mellan 100 - 500 bostadsrätter och drygt 75 föreningar med färre än 100 bostadsrätter. 

Kartläggningen visar att det i styrelsen finns flest ledamöter från de större föreningarna och att den geografiska 

spridningen inte är optimal. Det är i dagsläget en fördelning på 27 % kvinnor och 73 % män. 

Verksamheten för distriktet är i huvudsak att verka för nätverkande och utbildning mellan de olika brf-

föreningarna och också med HSB Stockholm. Det är då viktigt att se till en rimlig fördelning av ledamöter enligt 

ovanstående kriterier, för att brf-föreningarna på bästa sätt skall kunna få sina olika intressen tillgodosedda.  

Valberedningen har också tidigare diskuterat hur vi kan uppnå ovanstående mål på kort och lång sikt.  

Det är svårt att få nomineringar från våra brf- föreningar, oftast vill man som ledamot enbart engagera sig i sin 

egen brf. Distriktens och distriktsstyrelsens arbete behöver därför synliggöras än mer, för att sprida kunskap om 

verksamhetens betydelse för våra brf. HSB-ledamöterna i våra brf-styrelser borde kunna vara behjälpliga med 

det. 

Valberedningens förslag till ny styrelse för HSB Stockholms Distrikt Innerstaden inför 2021 

Distriktsstyrelsen har bestått av 11 ledamöter och valberedningen föreslår omval av samtliga 11 ledamöter. 

Styrelsen får enl stadgar bestå av lägst 5 och högst 15 ledamöter. 

Den nya styrelsen som föreslås vald på 1 år av stämman ser ut som följer: 

Ulrika Fält, ordförande Brf Marmorn omval 



Hans Tegnander Brf Göken omval 

Roland Gröndal  Brf Munken  omval 

Kristina Lövgren Brf Bränneriet  omval 

Camilla Öhman  Brf Skärsätra omval 

Hans Wiklund  Brf Skärsätra omval 

Greger Assersson Brf Täppan omval 

Bo Andersson  Brf Marmorn omval 

Gunnar Wallklint Brf Vanadisgården omval 

David Samuelsson Brf Hamnkaptenen omval 

Bo Fristedt Brf Hamnen omval 

Valberedningen föreslår också omval av 13 ledamöter som skall representera Distrikt Innerstaden i HSB 

Stockholms föreningsstämma. Valberedningen föreslår inga nya suppleanter. 

Brf Marmorn  omval 

Brf Göken omval 

Brf Munken  omval 

Brf Bränneriet  omval 

Brf Skärsätra omval 

Brf Skärsätra omval 

Brf Täppan omval 

Brf Marmorn omval 

Brf Vanadisgården omval 

Brf Hamnkaptenen omval 

Brf Hamnen omval 

Brf Skärsätra omval 

Ordinarie ledamöter: 

Ulrika Fält

Hans Tegnander 

Roland Gröndal  

Kristina Lövgren 

Camilla Öhman  

Hans Wiklund  

Greger Assersson 

Bo Andersson  

Gunnar Wallklint 

David Samuelsson Bo 

Fristedt 

Berith Westman 

Lars Kjelldahl  Brf Metern omval 

Valberedning ställer sina platser till förfogande för omval. 

Stockholm i oktober 2020 

Inger Lindberg Bruce Berith Westman  Lars Kjelldahl 


