
1. Föreningsstämman Följer Förklarar

1.1 Information inför föreningsstämman

1.1.1

Datum för föreningsstämman: Tid för föreningsstämman ska meddelas så snart som styrelsen har bestämt 

datum.

Ja

1.1.2

Motioner: Föreningen ska i god tid före ordinarie föreningsstämma och i god tid före det att motionstiden har 

gått ut informera medlemmarna om deras rätt att få ett ärende behandlat på föreningsstämman. Informationen 

ska innehålla:

•  Hur motioner ska skrivas och var de ska lämnas

•  Sista datum för att lämna motioner

Nej Stadgarna anger sista datum för motioner.

1.1.3

Kallelse: I kallelsen och övrigt underlag ska det tydligt framgå tid och plats samt vilka ärenden som ska 

behandlas på föreningsstämman. Underlaget ska innehålla följande:

• 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 föreningsstämman exvis. fullmakter, rösträkning mm

Ja Undantag, valberedningen föreslår ej 

styrelseordförande.

1.2 Att genomföra föreningsstämman

1.2.1

Föreningsstämman ska utse en stämmoordförande som är fristående från styrelsen. Ja

1.2.2

Styrelsen ska ansvara för att någon person är föredragande på varje beslutspunkt på stämman. Nej Ledamöterna är föredragande i de ärenden 

som de ansvarar för.

1.2.3

Styrelsen ska skriftligen redogöra för hur Koden tillämpas. Ja Ska publiceras.
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1.2.4

Hela styrelsen eller i vart fall en beslutsför styrelse ska delta på föreningsstämman. Ja

1.2.5

Föreningsstämman ska fastställa en instruktion för valberedning. Nej Stämman har inte antagit instruktioner för 

valberedningen.

1.2.6

Föreningsstämman ska välja styrelseordförande. Nej Styrelsen konstituerar sig själv.

2. Valberedningen

2.1 Valberedningens uppgifter

2.1.1

Valberedningen ansvarar för att informera medlemmarna om hur det går till att nominera kandidater till 

styrelse, revisorer och valberedning.

Ja Valberedningen har gjort tre informations- 

och värvningskampanjer genom blanketter i 

utskick och i Päronbladet.

2.1.2

Valberedningens förslag på val och arvodering av styrelseledamöter och revisorer ska skickas ut tillsammans  

med kallelsen till medlemmarna.

Ja

2.1.3

Valberedningen ska redovisa sitt förslag på föreningsstämman och samtidigt redogöra för sitt arbete. Ja

2.1.4

Valberedningen sammanställer inkomna nomineringar till val av valberedning. Sammanställningen bifogas 

kallelsen.

Ja

2.1.5

Valberedningen ska arbeta efter den valberedningsinstruktion som föreningsstämman har fastställt. Nej Valberedningen har arbetat utfrån egna 

erfarenheter eftersom stämman ej fastställt 

någon instruktion.

3. Styrelsen

3.1 Styrelsens sammansättning

3.1.1

Styrelsen ska vara mångsidig vad gäller ledamöternas kompetens, erfarenhet, ålder och bakgrund och ha en 

jämn könsfördelning.

Ja

3.1.2

En person som är anställd av bostadsrättsföreningen ska inte vara ledamot i styrelsen. Ja



3.1.3

Suppleanter till styrelsen ska inte utses. Ja

3.2 Styrelsens uppgifter och arbetsformer.

3.2.1

Styrelsen ska arbeta strategiskt och långsiktigt med bland annat fastighetsägaransvar, ekonomi, underhåll och 

medlemsinflytande.

Ja

3.2.2

Styrelsen ska revidera och fastställa sin arbetsordning varje år. Den ska innehålla:

• Styrelsens mål

• Mötesplan efter årscykel

• Arbetsfördelning inom styrelsen

• Ansvarsområden för eventuell uppdragstagare eller anställd

• Firmateckning, attestbehörighet och delegationsordning

• Rutin för lånehantering och likvidplacering

• Rutin för underhållsåtgärder och investeringar

• Rutin för medlems- och fritidsaktiviteter

• Upphandlingsrutiner

• Medlemsinformation/-kommunikation

• Rutin för årlig egenutvärdering

• Styrelsens utbildningsbehov

• Rutin för dokumentation och arkivering

• Princip för hur styrelsearvodet fördelas

Ja Vissa rutiner kan alltid förbättras.

Rutin för medlemsinfo. Haft ett antal 

aktivitetsmöten för att samla och lyssna av 

medlemmars önskemål, detta behöver 

fortsätta.

Rutin för egenutvärdering. Eftersträvas att 

ha egenutvärdering två gånger per år.

Rutin för dokumentation och arkivering ska 

samordnas med digitalt arkiv på HSB-webb 

vilket inte har uppnåtts än.

3.2.3

Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats, vilket underlag som funnits och, om  

möjligt, skälen till de beslut som fattats. Protokollet ska finnas tillgängligt för styrelsens ledamöter och 

revisorer så snart som möjligt efter styrelsemötet.

Ja Ambitionen är att protokollen ska vara klara 

inom en vecka.

3.2.4

Revisorerna ska inte delta i styrelsearbetet. Ja

3.2.5

Styrelsen ska minst en gång per år träffa någon av revisorerna. Ja



3.3 Styrelsens ledamöter

3.3.1

En styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden som styrelsen behandlar och begära, eller ta fram, 

den information som är nödvändig för att fatta beslut. 

Ja

3.3.2

En styrelseledamot ska ta till sig den kunskap om föreningens verksamhet som krävs för uppdraget. Ja

3.3.3

En styrelseledamot som inte kan anses som opartisk i ett visst ärende ska inte delta i behandling eller beslut i 

det ärendet.

Ja

3.4 Styrelsens ordförande

3.4.1

Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsemöten hålls i lämplig omfattning. Ja

3.4.2

Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsen i god tid får förslag på dagordning för styrelsemötena. Ja

3.4.3

Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsen får tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt 

arbete.

Ja

3.4.4

Mötets ordförande ansvarar för att protokoll upprättas vid varje styrelsemöte. Ja

3.5 Upphandling

3.5.1

Vid upphandlingar och inköp ska styrelsen ta hänsyn till pris, kvalitet och miljöpåverkan. Ja

3.5.2

Styrelsen ska fastställa vilka beloppsgränser och behörigheter som ska gälla

 vid upphandlingar och inköp.

Ja

3.5.3

Styrelsen ska vid upphandling begära in anbud från minst tre leverantörer. Ja Ej vid mindre värden.

3.5.4

Vid upphandlingar ska ett för ändamålet anpassat förfrågningsunderlag upprättas. Ja Förfrågningsunderlaget ska inte kosta 

oproportionerligt mycket i förhållande till 

utförandekostnaden



3.6 Information

3.6.1

Styrelsen ska kontinuerligt informera medlemmarna i frågor rörande bostadsrättsföreningen. Informationen 

ska vara aktuell, saklig, öppen och lättillgänglig.

Ja

3.6.2

Styrelsen ska hålla minst ett medlemsmöte per år utöver ordinarie föreningsstämma. Ja

3.6.3

Styrelsen ska så snart det är möjligt bekräfta skrivelser från medlemmarna och besvara dem skriftligen inom 

en vecka efter att de har behandlats på styrelsemötet.

Ja Men det kan ta längre tid.


