
 

   

 

 
 

 
KALLELSE TILL HSB RIKSFÖRBUNDS ORDINARIE 
HSB-STÄMMA 2019 
Som fullmäktige för din HSB-förening kallas du till ordinarie  
HSB-stämma 
 
Dag: 15 - 16 maj 2019 
Tid: 15 maj kl. 10.00 - 17.00, middag 19.00 
 16 maj kl. 09.00-14.30 ca 
Plats: Clarion Hotel Arlanda, Tornvägen 2, Stockholm Arlanda 

 
Välkommen till HSB-stämman 2019! 
I denna kallelse finns den formella dagordningen samt en tid- och arbetsordning  

Även i år kommer vi att använda iPads på HSB-stämman. Därför väljer vi att inte skicka ut tryckta 
handlingar i förväg. Detta gör vi av miljöhänsyn. Ni kommer att få låna iPads under stämmodagarna. I 
dessa kan ni läsa stämmohandlingar, begära ordet, skicka in yrkanden och rösta. 

 

Registrering 
Registreringen öppnar kl. 09.00 och stänger 09.45. Vid registreringen får du ditt deltagarkort där du 
finner ditt fullmäktigenummer som är din inloggningskod till din låne-iPad.  
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Stämmomiddag 
Stämmomiddagen kommer att hållas i samma lokal som stämman. Vi börjar med mingel kl. 19.00 och 
sätter oss till bords vid 19.30. Kvällen kommer att vara en tre rätters middag, underhållning och dans 
för den som önskar. 

Vid eventuellt förhinder 
Om du får förhinder att delta på stämman, kontaktar du din HSB-förening, som i sin tur kontaktar din 
ersättare.  

Varmt välkommen! 

 

Anders Lago  
Förbundsordförande  

 

 
DAGORDNING HSB-STÄMMA 2019 
1. Föreningsstämmans öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

4. Godkännande av röstlängd 

5. Fråga om närvarorätt vid HSB-stämma 

6. Godkännande av elektronisk omröstning 

7. Godkännande av dagordning och tid- och arbetsordning 

8. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

9. Val av minst två rösträknare 

10. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

11. Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB 
Riksförbunds föreningsstämma   

12. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning  

13. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse 

14. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för HSB Riksförbund 

15. Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning 
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16. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

17. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör 

18. Beslut om medlems- och serviceavgift till HSB Riksförbund 

19. Av styrelsen till HSB-stämman hänskjutna frågor och av medlemmarna eller fullmäktige anmälda 
ärenden som angivits i kallelsen  

a) Den digitala förändringsresan  

b) Uppdatering av HSBs kod för föreningsstyrning 

c) Uppdatering av HSBs kompass 

d) Uppdatering av HSBs varumärkesriktlinjer (nytt föreslaget namn ”Hantering av HSBs 
varumärke”) 

e) Uppdatering av HSBs bosparregler 

f) Styrelsens rapport – tidigare behandlade motioner 

g) Motion nr 1 2019, Problem att få förtroendevalda från den egna 
bostadsrättsföreningen, HSB Malmö 

h) Motion nr 2 2019, Översyn av lagstiftning om andrahandsuthyrning, HSB Malmö 

i) Motion nr 3 2019, Ändring av bostadsrättslagstiftningen - ersättningsskyldighet vid 
vattenskada, HSB Malmö 

j) Motion nr 4 2019, Översyn av lagstiftning gällande landsting och kommuners förvärv 
av bostadsrättslägenheter, HSB Malmö 

k) Motion nr 5 2019, Utredning avseende HSB-ledamoten, HSB Malmö 

l) Motion nr 6 2019, Bosparandet, sparformer, avgifter och avkastning, HSB Uppsala 

m) Förslag till stadgeändringar HSB Riksförbund  

 

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

21. Val av styrelsens ordförande 

22. Beslut om antal styrelseledamöter 

23. Val av styrelseledamöter 

24. Beslut om antal revisorer 

25. Val av revisorer 

26. Beslut om antal föreningsgranskare 

27. Val av föreningsgranskare 

28. Fastställande av valberedningsinstruktion 
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29. Genomgång av beredning och tillsättande av styrelseledamöter i dotterföretag 

30.  Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

31. Val av valberedning, en av ledamöterna utses till valberedningens ordförande 

32. Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen HSBs Garantifond 

33. Beslut om arvoden till styrelseledamöter, revisorer och valberedning för Stiftelsen HSBs 
Garantifond 

34. Val av styrelseledamöter i styrelsen för Stiftelsen HSBs Garantifond 

35. Val av revisorer för Stiftelsen HSBs Garantifond 

36. Val av valberedning, en av ledamöterna utses till valberedningens ordförande för Stiftelsen HSBs 
Garantifond 

37. HSB-stämmans avslutande 

 

Stämmohandlingar 
Du hittar stämmohandlingarna i sin helhet på stämmowebben. Länken till stämmowebben får du via 
e-post till den adress du angett i anmälan. Här kan du ladda hem handlingarna till din dator. Du 
behöver alltså inte skriva ut handlingarna. Handlingarna omfattar: 

• Denna kallelse, dagordning samt tid- och arbetsordning  

• Valberedningens berättelse och förslag 

• HSB Riksförbunds årsredovisning 2018 

• Lekmannarevisorernas rapport 2018 

• Beslut medlems- och serviceavgift till HSB Riksförbund 

• Uppdatering av HSBs kod för föreningsstyrning 

• Uppdatering av HSBs kompass 

• Uppdatering av HSBs varumärkesriktlinjer (nytt föreslaget namn ”Hantering av HSBs 
varumärke”)  

• Uppdatering av HSBs bosparregler 

• Styrelsens rapport – tidigare behandlade motioner 

• Motioner och motionssvar – motion 1 – 6 

• Arvodesreglemente 

• Valberedningsinstruktion 

• Årsredovisning Stiftelsen HSBs Garantifond 
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TID- OCH ARBETSORDNING FÖR HSB-STÄMMA 2019  

Dag 1, onsdag 15 maj 
Från kl 09.00 serveras kaffe och smörgås. 
 
09.00      Fullmäktigekontroll samt registrering av biträden och gäster 
10.00  Välkommen till HSB-stämman Anders Lago  
10.20      HSB-stämmans öppnande, förhandling enligt dagordning 
12.00      Lunch 
13.00     Fortsatt förhandling enligt dagordning 
14.00 Omvärlden och den digitala påverkan på samhället, Jan Eliasson, fd diplomat och politiker  
15.00 Fika 
15.30      Workshop   
16.45  We Effect 
17.15 Avslut  
19.00 Stämmomiddag och underhållning 
01.00 Avslut för kvällen 

Dag 2, torsdag 16 maj 
      
09.00      Fortsatt förhandling enligt dagordning  
10.30      Fika 
11.00 Fortsatt förhandling enligt dagordning 
11.30 Paneldiskussion – Bostadspolitik 
11.45     Lunch 
1245      Utmärkelse bästa HSB-projekt 2017 – 2018 
13.15 Fortsatt förhandling enligt dagordning 
14.15 HSB-stämman avslutas  
 

15.00 – 16.00   
Konstituerande styrelsesammanträde i HSB Riksförbund samt årsstämma och konstituerande 
styrelsesammanträden i dotterföretagen 

16.00-17.00  
Vd-föreningens möte 

 

Med reservation för eventuella ändringar i tids- och arbetsordningen.  
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