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STYRELSENS ARBETSORDNING 

FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM 

Styrelsen i HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm (”Föreningen”) har upprättat denna arbetsordning som ett 

komplement till bestämmelserna i bostadsrättslagen och Föreningens stadgar.  

 

ARBETSORDNING

ALLMÄNT 

Denna arbetsordning har antagits av Föreningens styrelse den 10 juni 2013. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första 

ordinarie sammanträde varje år och revideras vid behov. 

Styrelsen 

Organisation och rutiner 

Styrelsen skall tillse att Föreningens organisation är ändamålsenlig. Styrelsen skall därför fortlöpande utvärdera Föreningens 

handläggningsrutiner, riktlinjer för förvaltning och placering av Föreningens medel. 

Målsättningar 

Styrelsen skall fastställa målsättningar för Föreningen samt fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa som att de blir 

föremål för uppdatering och översyn. 

STYRELSENS SAMMANKOMSTER 

Tid och plats för styrelsemöten 

Styrelsens ordförande fastställer tid och plats för, samt kallar till styrelsemöten med beaktande av vad som har beslutats vid 

det konstituerande mötet. 

Konstituerande styrelsemöte 

Omedelbart efter den ordinarie föreningsstämman skall styrelsen hålla ett konstituerande sammanträde. Vid detta möte skall 

följande ärenden förekomma: 

· Val av ordförande för mötet 

· Val av sekreterare för mötet 

· Val av justerare för mötet 

· Val av ordförande för styrelsen 

· Val av vice ordförande för styrelsen 

· Val av sekreterare för styrelsen 

· Val av ekonomiansvarig för föreningen 

· Val av andra funktionärer i föreningen 

· Utseende av firmatecknare 

· Fastställande av attestordning 

· Utseende av attesträttsinnehavare 

· Upprättande av fullmakter 

· Principer för fördelning av eventuellt styrelsearvode och andra arvoden  

· Fråga om styrelseledamot är försatt i konkurs, fått näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken 

· Fastställande av datum för styrelsemöten under tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma 

Ordinarie styrelsemöten 

Antal styrelsemöten 

Styrelsens första ordinarie sammanträde inträffar efter konstituerande sammanträde. Styrelsen skall normalt hålla 8-12 möten 

per år, utöver det konstituerande mötet. 

Återkommande ärenden 

Vid varje ordinarie styrelsemöte skall följande ärenden behandlas; 

· Anmälan av styrelsens protokoll från föregående möte 

· Verksamhetsrapport 

· Ekonomisk rapport 
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· Övriga förekommande frågor som styrelsen skall besluta om. 

Första ordinarie styrelsemöte 

Vid första ordinarie styrelsemöte ska följande ärenden förekomma: 

· Genomgång av styrelsens arbetsordning 

· Genomgång och översyn av rutiner och policys 

· Fastställande av datum för fastighetsbesiktning samt genomgång och fastställande av underhållsplan 

· Genomgång av stämmobeslut för vidare handläggning 

· Utkvittering av nycklar 

Bokslut 

Vid ett styrelsemöte under räkenskapsårets första tre månader skall, utöver de återkommande föredragningspunkterna, även 

behandlas: 

· Godkännande av årsredovisning 

· Förslag till disposition av Föreningens vinst eller förlust 

· Genomgång av revisorsrapport 

· Fastställande av tid för ordinarie föreningsstämma 

Utvärdering 

Vid minst ett styrelsemöte under året skall även behandlas: 

· Utvärdering av styrelsens arbetsformer och beslutsrutiner med genomgång och fastställande av arbetsordning (med 

instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och fastighetsförvaltaren samt instruktion för ekonomisk rapportering.) 

Extra möten 

Styrelsemöte kan hållas vid ett annat tillfälle om överläggning och beslut i ett ärende inte kan anstå till nästa ordinarie möte. 

Former för styrelsemöten 

Styrelsemöte kan hållas per telefon. Protokoll skall då föras på vanligt sätt. 

Styrelsemöte kan även ske per capsulam, dvs genom att ett protokoll med förslag till beslut cirkuleras eller utsänds till var 

och en av ledamöterna. Protokollet undertecknas av de ordinarie styrelseledamöterna. En förutsättning för möte per capsulam 

är att samtliga styrelseledamöter biträder de beslut som fattas. 

Kallelse och underlag 

Samtliga styrelseledamöter skall kallas till styrelsemötena. Kallelse med dagordning och skriftligt underlag för beslut samt 

rapporter skall om möjligt utsändas senast till helgen före styrelsemötet.  

Om extra styrelsemöte måste hållas i ärende som inte kan anstå till nästa ordinarie sammanträde, skall styrelsens ledamöter 

om möjligt tillställas skriftligt underlag med förslag till beslut senast två dagar före det extra styrelsemötet. 

Protokoll 

Vid varje styrelsemöte skall föras protokoll. Protokollet skall ange: 

· De beslut styrelsen fattat vid mötet. 

· Det underlag, muntligt eller skriftligt, som kan bedömas ha varit av betydelse för beslutet 

 

Sekreterare ska lämna det upprättade protokollet till ordförande och justeringspersonen för justering inom en vecka från när 

det aktuella styrelsemötet avslutades. Ordförande och justeringspersonen skall inom fem dagar från att de erhöll protokollet 

återkomma till sekreteraren med eventuella justeringar. Har vare sig ordföranden eller justeringspersonen gjort det anses 

protokollet som godkänt. Det är sekreterarens ansvar att publicera det justerade och påskrivna protokollet i pdf-format på 

styrelsens gemensamma filarea inom tre veckor från när det aktuella styrelsemötet avslutades. 

 

Protokoll skall föras i nummerordning med löpande numrering under räkenskapsåret. 

Styrelsens beslutförhet 

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid bedömningen av om styrelsen 

är beslutför skall styrelseledamöter som är jäviga anses som inte närvarande. 

 

Styrelsen får inte fatta beslut i ett ärende om inte, såvitt det är möjligt, samtliga styrelseledamöter; 

· har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och  

· har fått ett tillfredsställande underlag att avgöra ärendet. 
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Majoritetskrav vid styrelsebeslut 

Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid mötet eller, vid lika röstetal, den 

mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel 

av hela antalet styrelseledamöter. När minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut. 

Jäv för styrelseledamot 

En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om:  

· avtal mellan ledamoten och Föreningen, eller 

· avtal mellan Föreningen och en tredje man, om ledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot 

Föreningens. 

Ordförande vid styrelsemöten 

Ordförande vid styrelsemötena är styrelsens ordförande. Skulle styrelsens ordförande ha förfall, skall styrelsens vice 

ordförande inträda som ordförande vid mötet. Skulle även vice ordförande ha förfall skall mötet ledas av den styrelsen 

bestämmer. 

Revisors närvaro 

Styrelsen kan besluta att Föreningens revisorer skall vara närvarande vid ett styrelsemöte om det behövs för bedömning av 

Föreningens ställning eller i samband med godkännande och underskrift av Föreningens årsredovisning. I annat fall skall 

Föreningens revisorer inte närvara vid styrelsens möten. 

ARBETSFÖRDELNING INOM STYRELSEN 

Ordföranden 

Styrelsens ordförande skall: 

· Genom kontakter med fastighetsförvaltare följa Föreningens verksamhet. 

· Tillse att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Föreningens verksamhet.  

· Vara ordförande på styrelsemötena. 

Vice ordförande 

Styrelsens vice ordförande skall träda i ordförandens ställe vid dennes förfall. 

Sekreterare 

Styrelsens sekreterare skall föra protokoll vid styrelsens möten samt översända protokollen till ordförande och justeringsman 

för justering. 

INFORMATION, MEDLEMSINFLYTANDE OCH TYSTNADSPLIKT 

Information till medlemmar 

Styrelsen skall i samband med varje beslut fastställa i vilken omfattning och hur Föreningens medlemmar skall informeras 

om innehållet i beslutet. 

Medlemsinflytande 

Styrelsen skall uppmuntra medlemmarna att engagera sig och komma med synpunkter genom att årligen genomföra: 

· En enkätundersökning där medlemmarna kan betygsätta och kommentera föreningens olika funktioner 

· Ett informationsmöte där medlemmarna ges möjlighet att träffa styrelsen och ställa frågor 

Ytterligare möjlighet att diskutera föreningsrelaterade frågor finns på föreningens Facebookgrupp. För medlemmar som vill 

engagera sig mer finns möjlighet att ansluta sig till Föreningens arbetsgrupper i frågor som rör t.ex. trädgård, parkering, 

energi eller störningar. 

Tystnadsplikt 

En styrelseledamot får inte till någon person utanför styrelsen yppa information som ledamoten får genom sitt 

styrelseuppdrag och som kan skada Föreningen, medlem i Föreningen eller annan fysisk eller juridisk person. 

Tystnadsplikten gäller inte information som är allmänt känd.   

Tystnadsplikten gäller under den tid som styrelseuppdraget varar och även för tid därefter. 
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MEDLEMSKAP 

En ansökan om medlemskap i Föreningen skall prövas inom en månad från det att den inkom. 

Styrelsen skall fastställa en policy för beviljande av medlemskap. Denna skall fastställas på nytt vid styrelsens första 

ordinarie sammanträde varje år och revideras när det behövs. 

ANDRAHANDSUPPLÅTELSE 

En ansökan om tillstånd att få upplåta en lägenhet i andra hand skall prövas inom en månad från det att den inkom. 

Styrelsen skall fastställa en policy för tillstånd till andrahandsupplåtelse. Denna skall fastställas på nytt vid styrelsens första 

ordinarie sammanträde varje år och revideras när det behövs. 

UNDERHÅLLSPLAN 

Styrelsen skall upprätta underhållsplan för underhållet av Föreningens hus.  

Den skall efter fastighetsbesiktning fastställas på nytt vid styrelsens sammanträde varje år och revideras när det behövs. 

UPPHANDLING 

Vid upphandling av varor och tjänster med ett värde som överstiger två basbelopp skall styrelsen, eller den styrelsen 

delegerar till, inhämta anbud från minst tre olika leverantörer om så är möjligt. 

Styrelsen skall före upphandlingen besluta vilka kriterier som skall ligga till grund för utvärderingen av anbuden.  

Utvärdering skall ske med beaktande av de kriterier som uppställts före anbudsinhämtandet. Referenser skall, om det bedöms 

lämpligt, inhämtas. Protokoll skall upprättas över utvärderingen och biläggas det styrelseprotokoll som hänför sig till 

utvärderingen. 

ATTESTRÄTT 

Samtliga fakturor ska kontrolleras av fastighetsförvaltaren och attesteras av ekonomiansvarig i förening med annan 

styrelseledamot. 

MOMS 

Moms ska dras på samtliga fakturor där kostnaden berör hela fastigheten. Fr o m 2009 är momssatsen 5,3%. På kostnader 

som endast avser kommersiella lokaler, har föreningen rätt att dra hela momsbeloppet. På kostnader som inte på något sätt 

berör kommersiella lokaler saknar vi rätt att dra moms. På a-conto fakturor från leverantörer behöver de ej redovisa moms 

utan detta sker vid slutfakturering.  

MILJÖ 

Styrelsen skall i sina beslut ta hänsyn till miljömässiga faktorer och verka för lägsta möjliga miljöbelastning. Vid 

anbudsprövning och eller val av leverantörer skall ett av urvalskriterierna utgöras av leverantörens miljöengagemang. 

INSTRUKTION FÖR FASTIGHETSFÖRVALTAREN 

Fastighetsförvaltarens befogenheter 

Fastighetsförvaltaren har rätt att med bindande verkan för styrelsen fatta följande beslut för Föreningens räkning; 

· Att löpande godkänna medlemmars ansökan om renovering i lägenheter enligt fastställda riktlinjer. Samtliga ansökta, 

beviljade och ej beviljade renoveringar ska formellt godkännas och protokollföras på ordinarie styrelsemöte 

· Att upp till ett belopp motsvarande fem prisbasbelopp, svara för att omedelbara åtgärder vidtas för att förhindra och 

avhjälpa akuta fel och brister inom fastigheten som kan orsaka skada på person eller egendom. De vidtagna åtgärderna 

ska rapporteras till styrelsen. I de fall externa entreprenörer anlitas debiterar dessa sina kostnader direkt till föreningen. 

· Att inom ramen för avtalet och föreningens fastställda budget åtgärda fel och utföra beställningar upp till ett belopp 

motsvarande 25 procent av gällande prisbasbelopp. 

Övriga frågor skall fastighetsförvaltaren hänskjuta till styrelsen för beslut. 

EKONOMISKA RAPPORTER 

Ordinarie styrelsemöten 

Ekonomiansvarig ledamot ansvarar för att förbereda och framlägga en resultatrapport och en likviditetsrapport vid varje 

styrelsemöte. 
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Särskild rapportering 

Ekonomiansvarig ledamot skall tillställa styrelsens ledamöter särskilda rapporter enligt följande: 

a) Senast en vecka före det styrelsemöte vid vilket budget skall behandlas; förslag till budget för nästa räkenskapsår. 

b) Senast en vecka före det styrelsemöte vid vilket årsredovisning för föregående år skall behandlas; förslag till 

årsredovisning.  

Kvalitetssäkring 

Ekonomiansvarig ledamot skall fortlöpande tillställa styrelsen det underlag som erfordras för att styrelsen skall kunna 

uppfylla sitt kvalitetssäkrande ansvar. 

REVISORERNAS RAPPORT 

Styrelsen skall varje år i samband med genomgången av årsredovisningen behandla revisorernas rapport. Av rapporten skall 

bl a framgå huruvida Föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Föreningens 

ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. 


