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Att bo i en bostadsrättsförening – vad innebär det? 

• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.
Årsavgiften (=månadsavgiften, ”hyran” gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader
och fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll.

• Med bostadsrätt ”äger ” du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger dock
bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga medlemmar/bostadsrättshavare och har
därmed enligt bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din bostad. Du kan
inte bli uppsagd så länge du fullgör sina skyldigheter. Du bor tryggt.

• Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark och gemensamma lokaler ska
användas. Varje år väljer ni en styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta
föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en ledamot från HSB. Det
betyder att styrelsen och bostadsrättsföreningen – gentemot HSB-ledamoten – har hela HSB
Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB erbjuder också fortlöpande utbildning
för nya styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för levande boendedemokrati.

Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med och äger husen och miljön. Du får full 
insyn i förvaltning och ekonomi. 

På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen 
som förekommer i en årsredovisning. 



Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening FLOTTILJEN nr 56 i Stockholm kallas 
härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

TID: Måndagen den 21:e MAJ 2018, KL 19.00 
PLATS: STYRELSELOKALEN Gaveln Fregattvägen 87 

DAGORDNING 
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan om stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två personer som jämte stämmoordförande justerar protokollet
7. Val av minst 2 rösträknare
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
10. Genomgång av revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter,

revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
17. Presentation av HSB-ledamot
18. Beslut om antal revisorer och suppleant
19. Val av revisor/er och suppleant
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som

angivits i kallelsen
- Beslut om eventuellt friköp av tomträtten för föreningens fastigheter. Handlingar sänds ut
särskilt innan stämman!
- Motion städning mm av gymmet
- Motion om att ta upp ett extra fönster

24. Föreningsstämmans avslutande
Efter själva stämman kommer styrelsen att informera om aktuella frågor och det finns möjlighet
att ställa frågor där man inte fattar beslut vid mötet.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Äger flera medlemmar en lägenhet gemensamt har de endast en 
röst.  Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Vid stämman kan 
medlem företrädas av ombud (make/sambo eller medlem i föreningen).  Om medlem skall företrädas av ombud 
skall ombudet ha skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller i 1 år. Ombud som själv är medlem och har 
rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt som den medlem som företräds genom fullmakt. 

Konstituering av den nya styrelsen 
Den nya styrelsens kallas till konstituerande sammanträde omedelbart efter föreningsstämmans avslutande. Ta 
med legitimation! 

Uppsatt i porten 180507 
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