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INLEDNING

HSBs kod för föreningsstyrning är utformad 
särskilt för HSB och utgår från svensk kod för 
bolagsstyrning, de kooperativa principerna  
och HSBs kärnvärderingar. HSBs kod för fören-
ingsstyrning började 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 föreningsstyr-
ning omfattar HSB-föreningar, HSBs nationella 
bolag samt HSB Riksförbund. Koncernerna  
för dessa verksamheter ska präglas av öppenhet 
och transparens i enlighet med kodens inten-
tioner.

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

Koden innebär att årsredovisningen kom-
pletteras med denna föreningsstyrningsrapport 
som översiktligt beskriver hur HSB Södertörn 
tillämpat HSBs kod för föreningsstyrning under 
räkenskapsår 2018.

Föreningsstyrningsrapporten har granskats 
av HSB Södertörns revisor.

1. FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman är föreningens högsta  
beslutande organ. Föreningsstämmans befogen-
het utövas helt av fullmäktige. Föreningens  
fullmäktige uppgick år 2018 till 135 stycken.

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 hem-
sida. Tidpunkten är den 31/3.

FÖRENINGSSTÄMMA 2018
Föreningsstämman hölls den 17 maj 2018  
i Huddinge. Vid föreningsstämman deltog  
45 röstberättigade fullmäktigeledamöter.

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

Efter förslag från valberedningen valdes  
Bo Beckman till stämmoordförande. Till juste-
ringsmän utsågs Marianne Molander och 
Robert Nuse. 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 7 juni 2018.

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Någon extra föreningsstämma har inte ägt rum. 



INLEDNING

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:

Valberedningen ska, i enlighet med sin  
instruktion som fastställdes på förenings- 
stämman den 17/5 2018:
	 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 valbered-
ning samt vilka av valberedningens ledamöter 
som avböjt omval

Namn
Lennart Olsson,  
ordförande Lena Ingren Sune Strålind Kajsa Wallin 

Född år 1940 1939 1938 1959

Typ av medlem Boendemedlems- 
gruppen

Medlemsgruppen Medlemsgruppen Boendemedlems-
gruppen

Invald år 2015 2016 2016 2018

Funktion och mandattid Ordinarie, 2 år Ordinarie, 2 år Ordinarie, 2 år Ordinarie, 2 år

Huvudsaklig utbildning Byggnadsingenjör Flickskolan – Normal-
skolekompetens

Internutbildning tele  
22 år teknik ledarskap.

Ekonomi 3 årig

Huvudsaklig arbets- 
livserfarenhet

Konsulterande.  
Projekt- och byggled-
ning. Kvalitetsrevisor.

Banktjänsteman,  
Studieombudsman

Televerket/Telia  
sektionschef,  
regionchef

Planerare  
godsmottagning

Eventuellt övriga  
uppdrag inom HSB

HSB-ledamot, ord-
förande i brf Rådstugan, 
ordförande i HSB Söder-
törns valberedning.

HSB-ledamot HSB-ledamot –

Andra väsentliga  
uppdrag

Ordförande  
i brf Kråkskär

–

Oberoende* Ja Ja Ja Ja

Övriga uppgifter Tidigare ledamot  
i HSB Södertörns 
styrelse

Tidigare vice  
ordförande i HSB  
Södertörns styrelse

Tidigare ordförande  
i brf Kronan

Tidigare sekreterare  
i brf Paradisbacken  
och HSB-ledamot

* Oberoende i förhållande till förening och ledning.

Medlemmar har möjlighet att vända sig till  
valberedningen och lämna förslag på nomine-
ringar. Förslaget kan skickas med brev eller 
e-post till valberedningen. Valberedningens  
förslag kommer att publiceras i kallelsen till 
2019 års föreningsstämma och på föreningens 
hemsida. En redogörelse för hur valbered-
ningen bedrivit sitt arbete kommer samtidigt  
att publiceras.



Namn Jonte Söderström Staffan Paulusson Per Kregert Kristin Ritter Inger Andersson
Född år 1965 1970 1946 1946 1947

Funktion Styrelseordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot

Invald år 1999 suppleant
2001 ordinarie

2012 ordinarie 2003 ordinarie 2016 ordinarie 2017 ordinarie

Styrelsens utskott/ 
arbetsgrupp

Brf-kontakt,  
kommundelsträffar

Brf-kontakt,  
kommundelsträffar

Ledamotsgruppen Ledamotsgruppen Ledamotsgruppen

Huvudsaklig  
utbildning

– Tekniskt gymnasium 
och universitetsstu-
dier inom teknik och 
information

– Socionom Flickskola och yrkes-
utbildning, utbildad 
UGL- 
handläggare

Huvudsaklig arbets- 
livserfarenhet

Ombudsman, 
Svenska byggnads-
arbetare Förbundet

Dokumentations- 
specialist på  
Infranord AB

Pensionär, f d last-
skadereglerare

Biträdande 
stadsdelsdirektör, 
produktionschef

Banktjänsteman.  
Utbildare i ledar- och 
grupputveckling.

Ev. övriga uppdrag  
inom HSB

HSB-ledamot HSB-ledamot HSB-ledamot Ordf. valberedning i 
brf Akvarellen

HSB-ledamot, 
sekreterare i brf 
Paradisbacken

Andra väsentliga uppdrag – – – – –

Oberoende* Ja Ja Ja Ja Ja

Övriga uppgifter – – – – F.d. ordförande i en 
privat brf i Nacka

Namn Marie Sandqvist Martina Styffe Semina Mujkanovic Leif Aura Benny Hejdenberg
Född år 1961 1993 1978 1963 1958

Funktion Ledamot Ledamot Ledamot Personalrep Personalrep

Invald år 2018 ordinarie 2017 ordinarie 2017 ordinarie Utsedd av Fastig-
hets 2018

Utsedd av  
Unionen 2015

Styrelsens utskott/ 
arbetsgrupp

Demokratigruppen Demokratigruppen        Demokratigruppen – –

Huvudsaklig  
utbildning

Socionom Påbörjad socionom-
utbildning samt nuv. 
studier (paralegal, 
yrkeshögskola)

KTH bygg 2 år Bygg och  
anläggning 2 år

4-årigt tekniskt 
gymnasium

Huvudsaklig arbets- 
livserfarenhet

Skolkurator Chaufför, numera 
studerande

Entreprenad 
ingenjör

Fastighetstekniker, 
inredningsmontör

Förvaltare, egen 
företagare som vd  
i transportföretag  
och elektronisk 
konstruktion

Ev. övriga uppdrag  
inom HSB

Ordförande  
i brf Vitsippan, HSB-
ledamot.

Föreningsrevisor i brf 
Fagerliden

Vice ordförande i 
brf Trädet.

HSB-ledamot –

Andra väsentliga uppdrag – Kommunpolitiska 
uppdrag

– Ordförande i fack-
klubben Fastighets 

–

Oberoende* Ja Ja Ja Nej Nej

Övriga uppgifter – Tidigare valberedning-
en i brf Fagerliden

– – –

*Oberoende i förhållande till förening och ledning

3. STYRELSE
Styrelsen består av 10 ledamöter. VD ingår 
inte i styrelsen. 8 ledamöter är oberoende i 
förhållande till föreningen och ledningen 
samt 2 är fackliga representanter och därmed 
inte oberoende. Riktlinjerna för styrelsens 
arbete anges i arbetsordningen. Arbetsord-
ningen reglerar antalet ordinarie styrelse-
möten, vilka ärenden som ska behandlas, 
arbetsfördelning inom styrel-sen inklusive  
styrelseordförandens uppgifter. Styrelsen har 
under år 2018 hållit 9 ordinarie styrelsemöten. 

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en 
systematisk och strukturerad process. I utvärde-
ringen identifieras utbildningsbehov hos såväl 
enskilda styrelseledamöter som styrelsen som  
helhet. En formell och noggrann utvärdering 
görs av styrelsens och de enskilda styrelseleda-
möternas arbete. Utvärdering av enskilda styrelse-
ledamöter identifierar till vilken grad utbildnings- 
behov har uppfyllts och hur effektivt styrelseleda-
moten bidragit till styrelsens arbete. Styrelsens 
utvärdering är överlämnad till valberedningen.



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 för-
eningsverksamheten. Syftet med dessa rutiner 
är bland annat att föreningens tillgångar förval-
tas effektivt och att verksamhetsmålen 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 firma-
teckning 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. Lednings-
gruppen för HSB Södertörn har kontinuerliga 
möten och då sker alltid uppföljning av organi-
sation, rutiner och verksamheten inom varje 
affärsområde.

Basen för den ekonomiska informationen 
till styrelsen utgörs av en prognos för inne-
varande verksamhetsår varje kvartal. Rapport 
lämnas även över föreningens finansiella situa-
tion 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 fram-
gått av de rapporter revisorerna lämnat efter  
sin förvaltnings- och räkenskapsgranskning.

NÄRVARO STYRELSEMÖTEN 2018

 8/2 27/3 26/4 17/5 5/6 6/9 6/10 30/10 7/12 Totalt

Förtroendevalda           
Jonte Söderström, ordf • • • • • • • – • 8/9
Staffan Paulusson • • • • • • • • • 9/9
Per Kregert • • • • • • • • • 9/9
Kristin Ritter • • • • • • • • • 9/9
Inger Andersson – • • • • • • • • 8/9
Marie Sandqvist EJ VALD EJ VALD EJ VALD • • • • • • 6/9
Martina Styffe • • • • • • • • • 9/9
Semina Mujkanovic • • • • • • • • – 8/9

Arbetstagarrepresentanter          
Leif Aura, Fastighets • AVGÅTT AVGÅTT AVGÅTT AVGÅTT AVGÅTT AVGÅTT AVGÅTT AVGÅTT 1/9
Fredrik Bostedt, Fastighets EJ VALD • • • • • • • – 7/9
Benny Hejdenberg, Unionen • – – – • • • – • 5/9



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

VINSTDISPOSITION
Till föreningsstämmans förfogande  
står följande vinstmedel (tkr): 
Balanserat resultat 199 877 
Årets resultat 13 806 

 213 683

Styrelsen och verkställande direktören  
föreslår att vinstmedlen disponeras så att;
Till reservfonden avsätts 0 
I ny räkning överförs 213 683

 213 683

Moderföreningen 2014 2015 2016 2017 2018

Resultat före skatt 11 659 8 502 11 756 55 752* 14 034

Nettoomsättning 95 590 100 017 103 969 108 615 115 735

Balansomslutning 584 521 650 582 733 068 827 664 888 406

Eget kapital 146 135 154 879 166 840 222 208 236 411

Soliditet, exkl. brf:s inlåning 51,15% 53,86% 51,17% 56,95% 61,29%

Soliditet, inkl. brf:s inlåning 25,19% 23,97% 22,91% 27,04% 26,68%

Koncernen 2014 2015 2016 2017 2018

Resultat före skatt 10 851 11 018 10 406 58 196* 3 632

Nettoomsättning 110 944 115 059 124 890 131 604 139 046

Balansomslutning 586 131 652 475 745 145 852 613 898 984

Eget kapital 157 334 169 367 180 874 239 931 243 595

Soliditet, exkl. brf:s inlåning 54,35% 58,11% 53,16% 57,60% 61,30%

Soliditet, inkl. brf:s inlåning 26,84% 25,96% 24,27% 28,14% 27,10%

*efter återbäring

Värdering av fastigheter i moderföreningen och koncernen har gjorts i februari 2019. 

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. 

Inlåning från bostadsrättsföreningar  
per 2018-12-31 (tkr)
Avistamedel 440 678
Bunden inlåning 60 775 

 501 453

80 %  401 162

Avistamedel, kassa och bank 127 121
Finansiella instrument,  
marknadsvärde  248 547
Outnyttjat kreditlöfte hos Swedbank:
Ladan 2 46 000
Slätten 3 50 000

 471 669

Belåningsutrymme av egna lägenheter  
och obelånade fastigheter  199 514 

 671 183

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING ÅRET 2014– 2018



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, fullmäktige- 
ledamot i Folksam Liv, styrelseledamot  
i Stiftelsen HSBs Garantifond, styrelseledamot  
i HSB Affärsstöd AB. 

5. UTBILDNING
Utbildningspolicy för styrelsen finns. Fastställdes 
senast 2018-09-06. Det finns lämpliga och struk-
turerade utbildningsprogram för befintlig och 
potentiell ledningspersonal.

6.  PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING  
OCH ANDRA FÖRMÅNER TILL LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE

VD har fast månadslön samt förmånsbil.

Namn Liselotte Herrlander Erik Davidsson

Född år 1957 1962

Invald år 2006 

Befattning Ordinarie (auktoriserad revisor) Revisor, utsedd av HSB Riksförbund 2010

Huvudsaklig utbildning Civilekonom, utbildning för att erhålla  
auktorisation samt branschanpassade kurser.

Civilekonom

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet Driver sedan 2007 egen revisionsverksamhet  
i Herrlander Revision AB.

BoRevision i Sverige.
Erfarenhet av styrelsearbete i ett större antal 
bolag och brf. Har tidigare arbetat som revisor 
och konsult på Deloitte samt med riskkapital-
investeringar på Investor Growth Capital.

Eventuella övriga uppdrag inom HSB Revisorsuppdrag i ett flertal HSB-föreningar 
och bostadsrättsföreningar.

Revisor i fem HSB-föreningar och ett stort 
antal brf.

7. FÖRENINGENS REVISORER
Vid föreningsstämman valdes Liselotte Herrlander 
(ordinarie) till revisor i föreningen. HSB Riksför-
bund har utsett Erik Davidsson.

 

8.  RAPPORT OM EFTERLEVNADEN AV HSBs GEMENSAMMA STYRDOKUMENT
HSB Södertörn följer de av HSB-stämman 
gemensamt antagna styrdokumenten, HSBs 
varumärkesriktlinjer, HSBs kompass och HSBs 

kod för föreningsstyrning, och har inte några 
avvikelser från HSBs kod för föreningsstyrning.

STYRELSENS KOMMUNIKATION  
MED FÖRENINGENS REVISOR
Styrelsen träffar revisorerna vid minst ett  
mötestillfälle under året. Styrelsen träffade  
revisorn Erik Davidsson en gång (i mars) 2018.
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