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INLEDNING
HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-rörelsen och utgår från Svensk kod för 
bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar. HSBs kod för föreningsstyrning bör-
jade gälla den 1 januari 2008. Syftet med koden är att den ska vara ett verktyg för att i praktiken kunna 
verkställa en öppen demokratisk medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB. HSBs kod för fören-
ingsstyrning omfattar HSB-föreningar, HSBs nationella bolag samt HSB Riksförbund. Koncernerna 
för dessa verksamheter ska präglas av öppenhet och transparens i enlighet med kodens intentioner.

Koden ska tillämpas enligt principen ”Följ eller förklara”. Det innebär att om en förening avviker 
från del av koden ska skälen för avvikelsen redovisas i föreningsstyrningsrapporten. Begreppet förening 
i kodtexten innefattar även HSB-bolag.

Koden innebär att årsredovisningen kompletteras med denna föreningsstyrningsrapport som över-
siktligt beskriver hur föreningen tillämpat HSBs kod för föreningsstyrning under räkenskapsår 2014.

Föreningsstyrningsrapporten har granskats av föreningens revisor.

1. FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas  
helt av fullmäktige. Föreningens fullmäktige uppgick år 2014 till 114 stycken.

Föreningen informerade den 16 december 2014 att föreningsstämman år 2015 hålls den 9 maj 
2015 i Huddinge.

Stående information om fullmäktiges rätt att få ett ärende behandlat på stämman och vid vilken 
tidpunkt en sådan begäran måste ha nått föreningen för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen finns 
upplagd på föreningens hemsida. Tidpunkten är den 31/3.

FÖRENINGSSTÄMMA 2014
Föreningsstämman hölls den 17 maj 2014 i Nynäshamn. Vid föreningsstämman deltog 53 röstberät-
tigade fullmäktigeledamöter.

Vid föreningsstämman var 8 av styrelsens 9 ledamöter närvarande. En av föreningens revisorer 
var närvarande.

Efter förslag från valberedningen valdes Anita Modin till stämmoordförande. Till justeringsmän utsågs 
Lars-Gunnar Holmberg och Magnus Wahlgen. Ingen av dem är styrelseledamot eller anställd i föreningen.

Fullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor, kommentera och lämna förslag till beslut.
Protokollet från föreningsstämman finns tillgängligt på hemsidan sedan den 4 juni 2014.

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Någon extra föreningsstämma har inte ägt rum. 

2. VALBEREDNING
Föreningens valberedning väljs på föreningsstämman. Beslut innefattar förfarande för att vid behov 
ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört. Valberedningen har haft 
följande sammansättning:



Namn  Björn Karlsson
Född år 1947
Typ av medlem  Boende 
 
Övriga/tidigare uppdrag  Nuvarande uppdrag: Ordförande i Brf  Slätten  
 i Tullinge  

Mandattid i valberedningen  2 år – invald 2013

Namn sammankallande Roger Bergström
Född år 1958
Typ av medlem  Boende 
 
Övriga/tidigare uppdrag  Nuvarande uppdrag: Ordförande  
 i Brf  Timotejen i Norsborg  
 

Mandattid i valberedningen  2 år – invald 2012

Namn  Sally Jonsson Lilja
Född år 1953
Typ av medlem   Boende 
 
Övriga/tidigare uppdrag  Nuvarande uppdrag: Ordförande i  
 Brf  Hammartorp i Trångsund

Mandattid i valberedningen  2 år – invald 2013

Namn  Kristoffer Szubzda, suppleant
Född år 1955
Typ av medlem  Boende 
 
Övriga/tidigare uppdrag  Nuvarande uppdrag: Ordförande i  
 Brf  Hallunda i Norsborg  
 
Mandattid i valberedningen  1 år – invald 2014

Namn  Sune Strålind
Född år 1938
Typ av medlem  ”Fria gruppen” 
  
Övriga/tidigare uppdrag  Nuvarande uppdrag: HSB-ledamot. Tidigare:  
 ordförande i Brf  Kronan i Nynäshamn 
 
Mandattid i valberedningen  2 år – invald 2014



Valberedningen ska, i enlighet med sin instruktion som fastställdes på föreningsstämman  
den 17/5 2014:

• lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden
• lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter 
• lämna förslag till val och arvodering av revisor 
• lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma
• upplysa Fullmäktigeledamöterna om vilka nomineringar som inkommit till ny valberedning samt  
 vilka av valberedningens ledamöter som avböjt omval

Medlemmar har möjlighet att vända sig till valberedningen och lämna förslag på nomineringar. 
Förslaget kan skickas med brev eller e-post till valberedningen. Valberedningens förslag kommer att 
publiceras i kallelsen till 2015 års föreningsstämma och på föreningens hemsida. En redogörelse för hur 
valberedningen bedrivit sitt arbete kommer samtidigt att publiceras.

3. STYRELSE
Styrelsen består av 10 ledamöter. VD ingår inte i styrelsen. 8 ledamöter är oberoende i förhållande till 
föreningen och ledningen. Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i arbetsordningen. Arbetsordningen 
reglerar antalet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas, arbetsfördelning inom styrel-
sen inklusive styrelseordförandens uppgifter. Styrelsen har under år 2014 hållit 8 ordinarie styrelsemöten. 

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en systematisk och strukturerad process. I utvärderingen 
identifieras utbildningsbehov hos såväl enskilda styrelseledamöter som styrelsen som helhet. En formell 
och noggrann utvärdering görs av styrelsens och de enskilda styrelseledamöternas arbete. Utvärdering 
av enskilda styrelsledamöter identifierar till vilken grad utbildningsbehov har uppfyllts och hur effektivt 
styrelseledamoten bidragit till styrelsens arbete. Styrelsens utvärdering är överlämnad till valberedningen.

Namn Jonte Söderström Susann Dertell Staffan Paulusson Lena Ingren Ida Johansson
Född år 1965 1964 1970 1939 1980
Invald år 1999 suppleant  2011 ordinarie  2012 ordinarie 2006 ordinarie 2013 ordinarie 
 2001 ordinarie         
Befattning Styrelseordförande Ledamot Ledamot Vice ordförande Ledamot
Utbildning  Ombudsman,  Fastighetsförvalt  Dokumenta- Fd bank- Juridikstudent
/arbetslivs- Svenska  Driftchef   tionsspecialist  tjänsteman Konsult för 
erfarenhet byggnadsarbetare-   på  fd studieom- Academic Work
 förbundet  Infranord AB budsman, ABF 
    Botkyrka   
Arvode* 88 000 kr  19 250 kr  24 750 kr  24 750 kr  19 250 kr
          
          
        
Mötesnärvaro 9 7  8 8 7  
protokollförda     
sammanträden     
**         
Oberoende*** Ja Ja Ja Ja Ja



* Arvodena är baserade på 2013 från konstituerande möte – 2014 fram till stämman.
** Antal sammanträden är 2013 från konstituerande möte – 2014 fram till stämman.  
*** Oberoende i förhållande till förening och ledning

Namn  Lennart Olsson  Per Kregert  Anette Pettersson  Leif  Aura  Ann Hentschel
Född år 1940  1946  1963 1963  1975
Invald år  2010 ordinarie  2003 ordinarie  2014 ordinarie Utsedd av  Utsedd av 
    Fastighets sedan 2008 Unionen 2010
Befattning  Ledamot  Ledamot  Ledamot Ledam, Personalrep  Ledam, Personalrep
Utbildning Byggnadsingenjör/ Pensionär, Verkjurist Fastighetsskötare Ekonom
/arbetslivs- konsulterande  fd Last-  Skatteverket   
erfarenhet  skadereglerare     
Arvode* 22 000 kr  22 000 kr  0 kr  Sammanträde: Sammanträde:  
    Under 5 304 kr 7 080 kr
     redovisad   
     period  
Mötesnärvaro 8 8 0 8  8
protokollförda     Under  
sammanträden     redovisad
**   period 
Oberoende*** Ja Ja Ja Nej Nej

INTERN KONTROLL OCH FINANSIELL RAPPORTERING 
Det är styrelsen som ansvarar för att den interna kontrollen är god. Detta sker genom att ett antal 
förvaltningsrutiner upprättats. Dessa ses löpande över och anpassas till den aktuella föreningsverksam-
heten. Syftet med dessa rutiner är bl a att föreningens tillgångar förvaltas effektivt och att verksam-
hetsmålen uppnås.

HSB Södertörn har utformat sin interna kontroll så att ändamålsenliga kontrollaktiviteter  
genomförs på övergripande nivåer. Styrelsen behandlar varje år vd-instruktion och styrelsens 
arbetsformer. Styrelsen behandlar även firmateckning och attesträtt. Dokumentet klargör vad som 
gäller för firmateckning, fullmakter och attesträtter. Efterlevnad av attestinstruktioner kontrolleras 
och byggs in i olika system såsom lönesystem, leverantörsfakturor mm. Ledningsgruppen för  
HSB Södertörn har kontinuerliga möten och då sker alltid uppföljning av organisation, rutiner  
och verksamheten inom varje affärsområde.

Basen för den ekonomiska informationen till styrelsen utgörs av en prognos för innevarande 
verksamhetsår varje kvartal. Rapport lämnas även över företagets finansiella situation i form av 
ränterisker, likviditet etc som stäms av mot gällande finanspolicy. Tillhörande nyckeltal lämnas 
också ner på varje operativ gren. Rapporten kommenteras vid varje tillfälle muntligt och ger även 
utrymme för frågor.

Att den interna kontrollen är god har framgått av de rapporter revisorerna lämnat efter sin 
förvaltnings- och räkenskapsgranskning.



MODERFÖRENINGEN

  År 2010 År 2011  År 2012 År 2013  År 2014

Resultat före skatt 5 330 12 837  7 165*  8 299  11 659

Nettoomsättning 83 912 84 683  88 504  89 766  95 590
Balansomslutning 524 115 532 890  552 607  545 580  584 521
Eget kapital  107 258 119 407  126 406  134 296  147 135
Soliditet, exkl brf:s inlåning 42,72%  45,07%  44,48%  49,25%  51,15%
Soliditet, inkl. brf:s inlåning 21,30% 23,10%  23,43%  24,82%  25,19%

*efter återbäring

FINANSPOLICY 
I gällande policy finns riktlinjer för placering av medel, upplåning/inlåning av medel samt utlåning.  
Av avistainlåningen ska 80 % hållas tillgängligt för utbetalning inom fem bankdagar. 

    
I Tkr
Avistamedel  197 568
Bunden inlåning  99 075

 296 643

80 %  237 314

Avistamedel, kassa och bank  73 374
Finansiella instrument  203 769
Outnyttjat kreditlöfte hos Swedbank:
Ladan 2  23 000 
Slätten 3  50 000
 350 143
Belåningsutrymme av egna lägenheter  
och obelånade fastigheter 70 910
 421 053

Fastighetsvärdering har skett i februari 2014. 

FÖRENINGENS RESULTAT OCH EKONOMISKA STÄLLNING
Föreningens resultat och ekonomiska ställning vid årets utgång framgår av resultat- och balansräkningar.

KONCERNEN

  År 2010 År 2011  År 2012  År 2013  År 2014

Resultat före skatt 3 925 11 644  15 008*  10 424  10 851

Nettoomsättning 83 912 84 683  103 426  104 780  110 944
Balansomslutning 524 115 532 890  556 054  549 660  586 131
Eget kapital  107 258 119 407  137 144  145 932  157 334
Soliditet, exkl brf:s inlåning 41,29%  43,50%  46,57%  52,30%  54,35%
Soliditet, inkl. brf:s inlåning 20,84% 22,57%  24,67%  26,55%  26,84%

*efter återbäring



VINSTDISPOSITION
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: I Tkr.

Balanserat resultat                                  117 069
Årets resultat                                                        11 609 
Kronor 128 678

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att;

Till reservfonden avsätts                               580
I ny räkning överförs                               128 098
Kronor                                                    128 678

4. VD
Född 1957 (22/5)
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom – marknadsföring
Arbetslivserfarenhet: SPP, Riksbyggen – controller, Sollentunahem – marknadschef, Upplandsbrohus –  
VD. Väsentliga uppdrag utanför föreningen: Styrelseledamot i HSB Bostad AB, Fullmäktigeledamot i 
Folksam Liv  

5. UTBILDNING
Utbildningspolicy för styrelsen finns. Fastställdes senast 2014-08-28 (på konstituerande mötet). Det finns 
lämpliga och strukturerade utbildningsprogram för befintlig och potentiell ledningspersonal.

6. PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA FÖRMÅNER  
 TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
VD har fast månadslön samt förmånsbil.

7. FÖRENINGENS REVISORER
Vid föreningsstämman valdes Liselotte Herrlander (ordinarie) samt Leif  Broberg (suppleant) till revisor 
i föreningen. HSB Riksförbund har utsett Erik Davidsson.

STYRELSENS KOMMUNIKATION MED FÖRENINGENS REVISOR
Styrelsen träffar revisorerna vid minst ett mötestillfälle under året. Styrelsen träffade revisorn Erik 
Davidsson en gång (i mars) 2013.

*Oberoende i förhållande till förening och ledning

Namn Liselotte Herrlander Leif  Broberg Erik Davidsson
Född år 1957 1950 1962
Invald år 2006  2009  
Befattning ordinarie  suppleant  Revisor, utsedd
 (auktoriserad revisor)  (auktoriserad revisor)  av HSB Riksförbund
   2010
Utbildning  Civilekonom, utbildning  Verksam på Öhrlings  BoRevision i Sverige.
/arbetslivs- för att erhålla auktorisation samt  Price Waterhouse  Civilekonom. Revisor
erfarenhet branschanpassade kurser.  Coopers AB. Erfarenhet:  i flera HSB-föreningar
 Arbetslivserfarenhet: Revisorsuppdrag  Revision av små och   och ett stort antal Brf.
 i ett flertal HSB-föreningar och  medelstora OTC- och  Erfarenhet av
 bostadsrättsföreningar. Driver sedan  börsnoterade företag, styrelsearbete i ett
 2007 egen revisionsverksamhet i  stiftelser och föreningar. större antal bolag och  
 Herrlander Revision AB.  Brf. Har tidigare
   arbetat som revisor
   och konsult på  
   Deloitte.

Oberoende* Ja Ja Ja



HSB Södertörn, Sjödalsvägen 18-20 Box 1084 141 22 Huddinge 
Tel. 08-608 68 00, info.sodertorn@hsb.se, www.hsb.se/sodertorn
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