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PROTOKOLL FÖRT VID HSB RIKSFÖRBUNDS 
ÅRSMÖTE DEN 19 MAJ 2021 

Kl 10.50—16.55 

§ 1 Årsmötets öppnande 

Förbundsordförande Anders Lago hälsar deltagarna varmt välkomna till HSB Riksförbunds 

årsmöte 2021 samt förklarar årsmötet öppnat. 

En stunds tystnad hålls för de inom HSB som avlidit och alla andra som har drabbats av 

pandemin under det gångna året.  

§ 2 Val av stämmoordförande 

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag, bilaga 1, med tillägget att Anders 

Högelius utses till ersättare vid behov. 

Årsmötet beslutar, enligt valberedningens förslag, att utse Peter Hultqvist till 

stämmoordförande vid årsmötet 2021 med Anders Högelius som ersättare vid behov. 

 
§ 3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Stämmoordföranden anmäler att Eva Berg, HSB Riksförbund, är utsedd att föra protokoll. 

§ 4 Godkännande av röstlängd 

Stämmoordföranden rapporterar att av fullmäktigekontrollen har framkommit att 24 av HSB 

Riksförbunds 26 medlemmar representeras (HSB Kil och HSB Filipstad representeras inte) samt 

att medlemmarna deltar med tillsammans 164 röster av totalt antal 166. 14 antal biträden deltar.  

Årsmötet beslutar att godkänna upprättad fullmäktigeförteckning och fastställa att den ska gälla 

som röstlängd samt bifogas till protokollet, bilaga 2.  

§ 5 Fråga om närvarorätt vid årsmöte 

Stämmoordföranden informerar om att förbundsstyrelsen, med stöd av Lag om tillfälliga 

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

årsmötet 2021 ska hållas helt digitalt och att utomstående ska ha rätt att närvara för att kunna 

genomföra stämman helt digitalt.  
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§ 6 Godkännande av dagordning samt tids- och arbetsordning 

Årsmötet beslutar att godkänna dagordning och justerad tids- och arbetsordning i enlighet med 

förslag i bilaga 3. 

§ 7 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera 
protokollet    

Stämmoordföranden redogör för valberedningens förslag, bilaga 1. 

Årsmötet beslutar, enligt valberedningens förslag, att utse Sylvia Michel, HSB Värmland, och 

Jonte Söderström, HSB Södertörn, att tillsammans med stämmoordföranden justera protokollet. 

§ 8 Val av minst två rösträknare 

Stämmoordföranden redogör för valberedningens förslag, bilaga 1.  

Årsmötet beslutar, enligt valberedningens förslag, att utse Charlotte Carlsson, HSB 

Riksförbund och Niklas Widebeck, HSB Riksförbund, till rösträknare. 

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Det konstateras att kallelse till dagens årsmöte skickades med e-postmeddelande till fullmäktige 

och publicerades på hsb.se den 16 april 2021. 

Årsmötet beslutar att fastställa att kallelse till HSB Riksförbunds ordinarie årsmöte 2021 har 

skett i behörig ordning. 

 

§ 10 Ajournering av årsmötet 

Årsmötet beslutar att ajournera stämman för paus. 

 

§ 11 Återupptagande av årsmötet 

Årsmötet beslutar att årsmötet återupptas. 
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§ 12 Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade 
styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma 
samt  
genomgång av styrelsens årsredovisning och 
koncernredovisning 

Pernilla Bonde föredrar uppföljning av hela HSB och utfallet med avseende på styrdokumenten 

samt HSB Riksförbunds årsredovisning och koncernredovisning för år 2020, bilaga 4.  

Årsmötet beslutar att godkänna rapporten om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade 

styrdokument. 

Årsmötet beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen och koncernredovisningen till 

handlingarna.  

§ 13 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport 

Gösta Boo föredrar föreningsgranskarnas rapport, bilaga 5. 

Årsmötet beslutar att godkänna rapporten. 

§ 14 Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens 

revisionsberättelse 

Helena Ehrenborg, PwC, föredrar revisionsberättelsen för HSB Riksförbund och koncernen,  

bilaga 4, samt tackar för förtroendet att PwC under åtta år har fått revidera HSB. 

Årsmötet beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

§ 15 Beslut om fastställande av resultaträkning och 

balansräkning för HSB Riksförbund 

Årsmötet beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning för HSB enligt bilaga 4.  

§ 16 Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och 

balansräkning 

Årsmötet beslutar att fastställa koncernens resultaträkning och balansräkning enligt bilaga 4. 

§ 17 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen 

Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel om  

47 101 513 kr balanseras i ny räkning enligt bilaga 4 sid 84. 
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§ 18 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och 

verkställande direktör 

Årsmötet beslutar enhälligt att bevilja full och tacksam ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

och verkställande direktör för verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. 

 

§ 19 Ajournering av årsmötet 

Årsmötet beslutar att ajournera stämman för lunch. 

 

§ 20 Återupptagande av årsmötet 

Årsmötet beslutar att årsmötet återupptas. 

§ 21 Beslut om medlems- och serviceavgift till HSB 

Riksförbund 

Anders Lago föredrar ärendet och anför att förslaget beträffande medlems- och serviceavgift 

innebär oförändrade avgifter, bilaga 6.  

Årsmötet beslutar att: 

• medlemsavgiften för år 2022 fastställs till 35,00 kronor per medlem i HSB-föreningen 

per den 31 december föregående år. Finns det flera medlemmar i ett hushåll1 ska endast 

en medlem för detta hushåll ingå i beräkningsunderlaget.  

• en serviceavgift för år 2022 fastställs till 160,00 kronor per bostadsrättslägenhet i 

bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB-förening per den 31 december 

föregående år.  

1 Med hushåll avses här med varandra varaktigt närstående sammanboende personer som är folkbokförda på 

samma adress. 

§ 22 Fastställande av maximalt sparbelopp för HSBs 

bosparande 

Anders Lago föredrar ärendet och anför att förslaget innebär ett oförändrat belopp, bilaga 7. 

Årsmötet beslutar att fastställa att maximalt sparbelopp per månad som bospararen erhåller 

bosparpoäng för är 500 kronor, det vill säga att bosparare kan erhålla maximalt 5 bosparpoäng 

per månad. 
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§ 23 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska 

ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, 

föreningsgranskare och valberedning 

Tina Mansson Söderlund föredrar kring valberedningens arbete avseende nominering av ny 

förbundsordförande och redogör för arbetet med framtagandet och förankring av kravprofil. 

Hon lyfter i samband därmed hur en specifik HSB-förening har agerat, vilket påverkat 

valberedningens arbete. Vidare konstaterar Tina Mansson Söderlund att valberedningen är oenig 

gällande förslag på ny förbundsordförande. Hon anför sammanfattningsvis att hon anser att den 

demokratiska processen inte har respekterats, att det har förekommit ett maktspel som inte är 

värdigt vår organisation och den värdegrund vi har samt att vi nu måste fortsätta samtala om 

våra demokratiska principer och att vi måste leva den värdegrund som är så viktig.  

Vidare föredrar Tina Mansson Söderlund kring förslag till beslut avseende arvoden och 

principer för andra ekonomiska ersättningar, bilaga 1 och bilaga 8. 

Lena Rönnberg, HSB Uppsala, begär ordet och ställer en ordningsfråga.  

Stämmoordförande uppger att en redovisning av valberedningens arbete har lämnats, men den 

formella punkten är frågan om fastställande av arvodesreglementet. Stämmoordförande uppger 

att han kommer att tillåta diskussion kring valberedningens arbete. 

Johan Thidell, HSB Norra Stor-Stockholm samt ledamot av HSB Riksförbunds valberedning, 

begär ordet och redogör för sin bild avseende valberedningens arbete samt uppger att han inte 

delar Tina Mansson Söderlunds syn på hur processen inom valberedningen ska föras.  

Johanna Norberg Hägglund, HSB Uppsala, begär ordet och anför att det är anmärkningsvärt att 

peka ut och attackera en specifik förening på det här sättet och förstår inte riktigt vad syftet är. 

Lena Carlberg, HSB Göteborg samt ledamot av HSB Riksförbunds valberedning, begär ordet 

och anför att hon helt står bakom Tina Mansson Söderlunds bild av hur valberedningens arbete 

har gått till. 

Britt-Marie Södarv, ledamot av HSB Riksförbunds valberedning, begär ordet och anför att hon 

delar den bild som Tina Mansson Söderlunds beskrivit av hur valberedningens arbete har gått 

till. 

Kent Andersson, HSB Malmö samt ledamot av HSB Riksförbunds valberedning, begär ordet 

och anför att han delar Tina Mansson Söderlunds bild av händelseförloppet i valberedningen.  

Årsmötet beslutar att fastställa arvodesreglementet enligt bilaga 8. 

§ 24 Val av styrelsens ordförande 
 

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag att Johan Nyhus väljs som 

förbundsordförande, bilaga 1. Därutöver har det varit utskickat en reservation, bilaga 9.  

 

Johan Nyhus håller ett anförande och en kort presentation av sig själv. 

Elin Rydberg, HSB Göta, begär ordet och håller kort anförande samt uppger att HSB Göta 

ställer sig bakom valberedningens förslag.  
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Leif Ringqvist, HSB MälarDalarna, begär ordet och håller kort anförande samt ställer sig bakom 

valberedningens förslag.  

Mariethe Larsson, HSB Östergötland, begär ordet och håller kort anförande samt uppger att 

HSB Östergötland ställer sig bakom valberedningens förslag.   

Årsmötet beslutar enhälligt att till förbundsordförande för en tid om fyra år utse Johan Nyhus, 

HSB Göteborg. 

Johan Nyhus tackar för förtroendet.  

§ 25 Beslut om antal styrelseledamöter 

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag, bilaga 1.  

Årsmötet beslutar, enligt valberedningens förslag, att förbundsstyrelsen ska bestå av högst 

tretton styrelseledamöter inklusive förbundsordföranden.  

§ 26 Val av styrelseledamöter 

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag, bilaga 1.  

Årsmötet beslutar, enligt valberedningens förslag, att till styrelseledamöter i HSB Riksförbund 

för en tid om två år utse: 

Lars Göran Andersson, HSB Göteborg, omval 

Christer Berglund, HSB Södra Norrland, omval 

Michael Carlsson, HSB Malmö, omval 

Catherina Fored, HSB Norra Stor-Stockholm, omval 

Torbjörn Friberg, HSB Nordvästra Götaland, omval 

Jenny Hjalmarsson, HSB Stockholm, omval 

Sebastian Lindroth, HSB Sydost, omval 

Mariethe Larsson, HSB Östergötland, omval 

Leif Ringqvist, HSB MälarDalarna, omval 

Elin Rydberg, HSB Göta, omval 

Anders Svensson, HSB Stockholm, omval 

Erik Zetterlund, HSB Södermanland, nyval 

§ 27 Beslut om antal revisorer 

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag, bilaga 1.  

Årsmötet beslutar, enligt valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat 

revisionsbolag.  
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§ 28 Val av revisorer 

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag, bilaga 1.  

Årsmötet beslutar, enligt valberedningens förslag, att utse BDO för en tid om ett år. 

Olof Andersson, BDO, håller ett kort anförande. 

§ 29 Fastställande av instruktion för föreningsgranskare 

Anders Lago föredrar ärendet och anför att ingen förändring av instruktionen föreslås, bilaga 

10-11.   

Årsmötet beslutar att Instruktion för föreningsgranskare, bilaga 11, ska gälla för HSB 

Riksförbunds föreningsgranskare.  

§ 30 Beslut om antal föreningsgranskare 

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag, bilaga 1.  

Årsmötet beslutar, enligt valberedningens förslag, att antalet föreningsgranskare ska vara högst 

tre. 

§ 31 Val av föreningsgranskare 

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag, bilaga 1.  

Årsmötet beslutar, enligt valberedningens förslag, att till föreningsgranskare för en tid om ett år 

utse: 

Gösta Boo, HSB MälarDalarna 

Lars-Gunnar Björk, HSB Södra Norrland 

Lena Philipson, HSB Östergötland 

§ 32 Fastställande av valberedningsinstruktionen 

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag, bilaga 12-13. 

Årsmötet beslutar, enligt valberedningens förslag, att fastställa valberedningsinstruktionen 

enligt bilaga 13. 

§ 33 Genomgång av beredning och tillsättande av 

styrelseledamöter i dotterföretag 

Anders Lago föredrar hur beredningen och tillsättningen av styrelseledamöter i dotterföretagen 

har gått tillväga.  

Stämmoordföranden tackar Anders Lago för informationen. 
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§ 34 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag, bilaga 1, att valberedningen ska 

bestå av högst sju ledamöter. 

Bengt Fast, HSB Stockholm, begär ordet och yrkar att valberedningen ska bestå av högst åtta 

ledamöter.  

Anders Lago begär ordet och håller ett kort anförande och framhåller att antalet ledamöter i 

valberedningen under senare år successivt har utökats. Han framhåller vidare att antalet 

ledamöter bör hållas nere och att sju ledamöter borde räcka.  

Sylvia Michel, HSB Värmland, begär ordet och anför att hon stödjer valberedningens förslag. 

Det noteras inför beslutet att 23 HSB-föreningar är närvarande, varför behov av justering av 

röstlängd uppstår. 

  

Röstlängden justeras innan beslut. 

§ 35 Justering av röstlängden 

I samband med att justering av röstlängd ska fattas är 24 HSB-föreningar åter närvarande. 

 

Årsmötet beslutar att justera röstlängden med innebörd att 24 av HSB Riksförbunds 26 

medlemmar representeras och att medlemmarna deltar med tillsammans 164 röster av totalt 

antal 166 samt att godkänna upprättad fullmäktigeförteckning och fastställa att den ska gälla 

som röstlängd samt bifogas protokollet, bilaga 14. 

 

§ 36 Fortsättning Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

Votering sker då det finns två förslag beträffande antal ledamöter i valberedningen. 
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Resultatet av voteringen: 

 

 

Årsmötet beslutar att valberedningen ska bestå av högst sju ledamöter. 

§ 37 Val av valberedning, en av ledamöterna utses till 

valberedningens ordförande 

Tina Mansson Söderlund föredrar inkomna nomineringar, som återfinns i valberedningens 

förslag, bilaga 1. 

Bengt Fasth, HSB Stockholm, begär ordet, håller kort anförande och anför att HSB Stockholm 

förordar Eva Karlsson till ledamot av valberedningen samt att HSB Stockholm inte avser att 

rösta på omval av valberedningens ordförande. 

Britt-Marie Södarv, ledamot av HSB Riksförbunds valberedning, begär ordet, håller kort 

anförande och lämnar som medskick till fullmäktige att Tina Mansson Söderlund har gjort ett 

förträffligt arbete och borde få fortsätta som valberedningens ordförande.  

Thomas Björk, HSB Norr, begär ordet och nominerar Kristina Zakrisson, HSB Norr, till 

ledamot av valberedningen. 

Lena Carlberg, HSB Göteborg, begär ordet, håller kort anförande och förordar Tina Mansson 

Söderlund till valberedningens ordförande. 
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Tomas Wetterberg, ledamot av HSB Riksförbund valberedning, begär ordet, håller kort 

anförande och lämnar som medskick till fullmäktige att Tina Mansson Söderlund har gjort ett 

fantastiskt arbete och borde få fortsätta som valberedningens ordförande.  

Kent Andersson, HSB Malmö, begär ordet och uppger att han har fullt förtroende för 

valberedningens nuvarande ordförande. 

 

§ 38 Ajournering av årsmötet 

Årsmötet beslutar att ajournera stämman för en paus. 

 

§ 39 Återupptagande av årsmötet 

Årsmötet beslutar att årsmötet återupptas. 

§ 40 Fortsättning Val av valberedning, en av ledamöterna utses 

till valberedningens ordförande 

Votering sker då stämman beslutat att valberedningen ska bestå av högst sju ledamöter och det 

finns nio inkomna nomineringar. 

Resultatet av voteringen: 

Alternativ Antal röster 

Kent Andersson, HSB Malmö, omval 155 

Britt-Marie Södarv, HSB MälarDalarna, 

omval 

152 

Tomas Wetterberg, HSB Östergötland, 

omval 

148 

Kristina Zackrisson, HSB Norr, nyval 146 

Eva Karlsson , HSB Mölndal, nyval 131 

Lars-Åke Henriksson, HSB Stockholm, 

omval 

115 

Lena Carlberg, HSB Göteborg, omval 101 

Tina Mansson Söderlund, HSB Södra 

Norrland, omval 

98 

Johan Thidell, HSB Norra Stor-

Stockholm, omval 

72 

Röstberättigade: 24 | Röstat: 24 | Blanka röster: 0 
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Årsmötet beslutar att till valberedning för HSB Riksförbund för en tid av två år utse:  

Kent Andersson, HSB Malmö, omval 

Lena Carlberg, HSB Göteborg, omval 

Lars-Åke Henriksson HSB Stockholm, omval 

Britt-Marie Södarv, HSB MälarDalarna, omval 

Tomas Wetterberg, HSB Östergötland, omval 

Eva Karlsson HSB Mölndal, nyval   

Kristina Zackrisson, HSB Norr, nyval 

 

Lena Carlberg, HSB Göteborg, begär ordet och föreslår att årsmötet utser Britt-Marie Södarv till 

ordförande i valberedningen. 

Johan Thidell, HSB Norra Stor-Stockholm, begär ordet och föreslår att årsmötet utser Kent 

Andersson, HSB Malmö, till ordförande i valberedningen. 

Bengt Fasth, HSB Stockholm, begär ordet och anför att han biträder förslaget att utse Kent 

Andersson till ordförande i valberedningen.  

Kent Andersson, HSB Malmö, begär ordet och anför att han biträder förslaget att utse          

Britt-Marie Södarv som ordförande i valberedningen samt uppger att han inte kandiderar till 

ordförande i valberedningen. 

Årsmötet beslutar enhälligt att till ordförande i valberedningen utse Britt-Marie Södarv. 

§ 41 Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse för 

Stiftelsen HSBs Garantifond 

Årsmötet beslutar att med godkännande av rapporten lägga årsredovisningen och 

revisionsberättelsen för år 2020 för Stiftelsen HSBs Garantifond till handlingarna, bilaga 15. 

§ 42 Beslut om arvoden till styrelseledamöter, revisorer och 

valberedning för Stiftelsen HSBs Garantifond 

Årsmötet beslutar att arvodet beräknas i enlighet med det föreslagna arvodesreglementet,  

bilaga 8. 

 

§ 43 Val av styrelseledamöter i styrelsen för Stiftelsen HSBs 
Garantifond 

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag, bilaga 1.  

Årsmötet beslutar, enligt valberedningens förslag, att till styrelseledamöter i Stiftelsen HSBs 

Garantifond för en tid av två år utse: 

 Catherina Fored HSB Norra Stor-Stockholm, omval 

     Jimmy Bergman, HSB Södertörn, nyval 

     Anders Stjärnberg, HSB Östergötland, nyval 

     Anders Wallner, HSB Södra Norrland, nyval 
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§ 44 Val av revisorer för Stiftelsen HSBs Garantifond 

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag, bilaga 1.  

Årsmötet beslutar, enligt valberedningens förslag, att utse BDO till revisor i Stiftelsen HSBs 

Garantifond för en tid om ett år. 

§ 45 Val av valberedning, en av ledamöterna utses till 

valberedningens ordförande för Stiftelsen HSBs Garantifond 

Tina Mansson Söderlund föredrar valberedningens förslag, bilaga 1.  

Årsmötet beslutar, enligt valberedningens förslag, att valberedningen för HSB Riksförbund 

utgör valberedning för Stiftelsen HSBs Garantifond. 

 

§ 46 Anförande från förbundsordförande 

Johan Nyhus håller anförande och tackar för förtroendet årsmötet givit honom som ordförande 

för HSB Riksförbund. 

 

§ 47 Årets nytänkare 

Anders Lago presenterar att vinnaren av utmärkelsen Årets nytänkare är HSB Skåne för 

projektet Colive Ärtan samt redogör för juryns motivering. 

Ann Irebo, HSB Skåne, deltar via telefon och tackar för utmärkelsen. 

 

§ 48 Ajournering av årsmötet 

Årsmötet beslutar att ajournera stämman för paus.  

 

§ 49 Återupptagande av årsmötet 

Årsmötet beslutar att årsmötet återupptas. 
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§ 50 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor och av 
medlemmarna eller fullmäktige anmälda ärenden som angivits i 
kallelsen 

 

a) Uppdatering av HSBs kompass 

 

Anders Lago föredrar styrelsens förslag beträffande uppdatering av HSBs kompass, bilaga 16-

17.  

Årsmötet beslutar att anta HSBs kompass, bilaga 17, för ett ikraftträdande 1 januari 2022. 

 

b) Motion nr 1 2021 från HSB Södermanland – utredning av HSBs föreningsstruktur 

 

Christer Berglund och Mariethe Larsson föredrar motionen, bilaga 18, samt förbundsstyrelsens 

förslag till beslut, bilaga 19.   

Sören Pettersson, HSB Nordvästra Götaland, begär ordet, håller kort anförande och uppger att 

HSB Nordvästra Götaland tillstyrker styrelsens förslag att bifalla motionen. 

Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 

 

c) Uppdragsbeskrivning HSB-ledamoten 

Anders Lago föredrar ärendet, bilaga 20-21. 

Årsmötet beslutar att: 

• fastställa Uppdragsbeskrivning för HSB-ledamoten. 

• ge förbundsstyrelsen i uppdrag att förvalta och uppdatera Uppdragsbeskrivning för 

HSB-ledamoten. 

§ 51 Årsmötets avslutande 

Anders Lago avtackar projektgruppen för årsmötet samt presidiet för väl genomfört årsmöte. 

Anders Lago avtackar följande personer:  

Eva Karlsson, HSB Mölndal, avgår från förbundsstyrelsen och HSB Affärsstöd  

Christer Berglund, HSB Södra Norrland, avgår från SHG  

Roger Sjögren, HSB Östra, avgår från SHG 

Ulf Tapper, HSB Södertörn, avgår från SHG 

Peter Lindgren, HSB Östra, avgår från HSB Affärsstöd 

Tina Mansson Söderlund avgår från valberedningen 

Johan Thidell avgår från valberedningen 
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Pernilla Bonde och Jenny Hjalmarsson avtackar Anders Lago samt en avtackningsfilm 

förevisas.  

 
Stämmoordföranden lämnar över till Anders Lago som förklarar årsmötet avslutat.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

Eva Berg 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist                               

 

 

 

 

 

 

Sylvia Michel                               Jonte Söderström  

 


