
SOM FULLMÄKTIGE FÖR DIN HSB-FÖRENING KALLAS DU HÄRMED TILL 
HSB RIKSFÖRBUNDS ORDINARIE ÅRSMÖTE 2021

KALLELSE TILL

HSB RIKSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2021

Dag:   19 maj 2021 

Tid:   09.30 – ca 18.00 

Plats:  Digitalt via Easymeet online

Ett av HSBs mål är att öka nytänkandet 
med två procent årligen. Nytänkande 
värderas särskilt högt bland unga – en 
grupp som vi vill öka vår kännedom hos. 
Bild från vårens varumärkeskampanj 
Välkommen hem.



VÄLKOMMEN TILL HSB RIKSFÖRBUNDS 
ÅRSMÖTE 2021
I den här kallelsen finns den formella dagordningen och 
en tids- och arbetsordning. Samtliga handlingar finns att 
läsa och ladda ner på stämmowebben: 
https://www.trippus.net/hsb2021.

Årsmötet kommer att genomföras digitalt via mötes-
systemet Easymeet online. I inloggat läge kan du begä-
ra ordet, skicka in yrkanden och rösta. Även i Easymeet 
online hittar du stämmohandlingarna.

DIGITAL REGISTRERING
Du registrerar dig digitalt på årsmötet genom att logga 
in med mobilt bank-id i Easymeet online. Registreringen 
för upprättande av röstlängd inför årsmötets öppnande 
stänger kl 09.20.

VID FÖRHINDER
Om du som fullmäktige får förhinder att delta på års-
mötet, kontaktar du din HSB-förening, som i sin tur 
kontaktar din ersättare. HSB-föreningen tar därefter kon-
takt med Carina Lindgren på HSB Riksförbund för att anmäla ersättare så att denne kan få 
en personlig kallelse med länk. 
Epost: carina.lindgren@hsb.se, mobil: 0702-421 727.

KONSTITUERANDE STYRELSESAMMANTRÄDEN 
Konstituerande styrelsesammanträden kommer att ske i direkt anslutning till årsmötets 
avslutande i följande ordning: 
1. HSB Riksförbund 
2. HSB Affärsstöd 
3. HSB Finansstöd 
4. HSB Projektpartner 
5. Stiftelsen HSBs Garantifond 

Varmt välkommen!

 

Anders Lago 
Förbundsordförande HSB Riksförbund



ÅRSMÖTESHANDLINGAR  
• Denna kallelse med förslag till dagordning samt tids- och arbetsordning 

• Valberedningens berättelse och förslag 

• HSB Riksförbunds årsredovisning 2020

• Föreningsgranskarnas rapport 

• Arvodesreglemente

• Förslag medlems- och serviceavgift till HSB Riksförbund 

• Förslag maximalt sparbelopp för HSBs bosparande

• Förslag instruktion för föreningsgranskare

• Förslag valberedningsinstruktion 

• Årsredovisning Stiftelsen HSBs Garantifond 2020 

• Förslag uppdatering HSBs kompass

• Motion och motionssvar – motion 1_2021 från HSB Södermanland

• Förslag uppdragsbeskrivning HSB-ledamoten



FÖRSLAG TILL DAGORDNING
 
1. Årsmötets öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid årsmöte
6. Godkännande av dagordning samt tids- och arbetsordning
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument  
  antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma
11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning
12. Genomgång av föreningsgranskarnas rapport
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 
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. Fastställande av maximalt sparbelopp för HSBs bosparande
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. Fastställande av instruktion föreningsgranskare 
27. Beslut om antal föreningsgranskare 
28. Val av föreningsgranskare 
29. Fastställande av valberedningsinstruktionen
30. Genomgång av beredning och tillsättande av styrelseledamöter i dotter-
 företag
31. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
32. Val av valberedning, en av ledamöterna utses till valberedningens ordförande
33. Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen HSBs Garantifond 



34. Beslut om arvoden till styrelseledamöter, revisorer och valberedning för Stiftelsen HSBs  
 Garantifond
35. Val av styrelseledamöter i styrelsen för Stiftelsen HSBs Garantifond 
36. Val av revisorer för Stiftelsen HSBs Garantifond
37. Val av valberedning, en av ledamöterna utses till valberedningens ordförande för 
 Stiftelsen HSBs Garantifond 
38. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor och av medlemmarna eller fullmäktige 
 anmälda ärenden som angivits i kallelsen 
 a) Uppdatering av HSBs kompass

 b) Motion nr 1_2021 från HSB Södermanland – utredning av HSBs föreningsstruktur
 c) Uppdragsbeskrivning HSB-ledamoten
39. Årsmötets avslutande



TIDS- OCH ARBETSORDNING
09.00  Digital registrering och fullmäktigekontroll 
09.30  Anders Lago hälsar välkommen till HSB Riksförbunds årsmöte 2021
09.35  Intervju med Elin Olsson, statssekreterare hos Märta Stenevi, jämställdhets-  
  och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot   
  segregation och diskriminering
10.35      Årsmötets öppnande – förhandling enligt dagordning
10.50  Paus
11.00  Fortsatt förhandling enligt dagordning
12.10      Lunch
12.50     Rebecka Carlsson, entreprenör inom hållbarhet och tech med efterföljande  
  panelsamtal
13.50   Paus
13.55  Fortsatt förhandling enligt dagordning
15.15  Paus
15.20  Fortsatt förhandling enligt dagordning
16.15  Presentation av vinnaren av Årets nytänkare – nytt pris inom HSB 
16.35  Paus
16.45  Fortsatt förhandling enligt dagordning
ca 18.00 Avslut 

Med reservation för eventuella ändringar i tids- och arbetsordningen.


