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Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, 

förtroendevalda som valts av föreningsstämman 
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BRF Kraftens Valberednings redovisning av styrelseledamöter och arvoden för 2020 års 

föreningsstämma. 
 
Under året har valberedningen varit i kontakt med ett 30-tal personer som vi, befintlig 
styrelse, fastighetsskötare och lägenhetsinnehavare ansett vara lämpliga att ingå i 2020 års 
styrelse. 
Intresset har varit ganska svagt. Tydligen är intresset om vår boendemiljö, standard, hyror,   
m m ganska svagt. Senaste UPPROP och "HJÄLP" gav endast 1 svar om intresse. 
Valberedningen har dock vid 4-6 tillfällen samlat och bearbetat några med intresse vill 
verka för ett fortsatt gott boende.  
Enligt föreningens stadgar skall styrelsen bestå av 4-11 medlemmar, varav en utses av HSB, 
Malmö, övriga väljes av föreningens medlemmar. Stämman beslutade om 7 medlemmar, 
inga suppleanter.   
  
Valperioden för Marianne Falck, Jörgen Lindell och Björn Andersson utgår. 
Marianne Falck har meddelat ej omval. 
Björn Andersson har avböjt omval. 
Åse Helander har avgått under året av personliga skäl. (Ingen ersättare har utsetts) 
Övriga medlemmar Margareta Olsson och Emilia Andersson-Gantell har ett år kvar. 
 
Valberedningens förslag till styrelseval  
 
Ordförande 1 år Jörgen Lindell Nyval 

Bor i trappa 25A  
Varit föreningens sekreterare i flera år.  
Har god kunskap om HSB och föreningens 
arbete 

Ledamot 2 år Kenneth Bradén Nyval 
Bor i trappa 31C  
Byggnadsarbetare/snickare, lagbas 
50 år 
Har framfört stort intresse om arbetet i styrelsen 

Ledamot 2 år Åke Ekdahl Nyval 
Bor i trappa 23A 
Nybliven pensionär född 1949 
Snickare, sjuksköterska 
Intresserad av arbete i styrelsen 

Ledamot 2 år Cajsa Palmqvist Nyval 
Bor i trappa 23 C sedan 2018 
Utbildar sig till landskapsarkitekt vid Alnarp, klar i 
vår. 
Är 30 år 
Har framfört stort intresse om arbetet i styrelsen. 

 
 Revisorer:          
Ordinarie            1 år                                Lena Andersson Omval 
                                1 år                                Bo Revision AB HSB Riksförbund utser en, enl.        
         stadgar. 
Suppleanter.                                                  Inga     
. 
Valberedning:     
                               Sittande valberedning erbjuder sig omval. 
Ordförande.              1 år                               Leif-Åke Jacobsson Omval              
             1 år                               Elisabeth Svahn       Omval 
Det är inte valberedningen som förslår kandidater till valberedningen. 
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Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, 
revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman. 
 
Valberedningen föreslår följande arvode: 
 
:  Styrelsen arvode 2,2 inkomstbaserat basbelopp (146 960:-) att fördelas inom sig. 
:  Revisor oförändrat arvode 13 500:-  
:  Valberedning oförändrat      7 500:-  
Det är inte valberedningen som förslår sitt eget arvode. 
 
Andra ekonomiska ersättningar: 
 
: Principerna som antogs vis stämman 2016 förblir oförändrade dvs. arvode för projekt- 
  arbete utöver ordinarie styrelsearbete följer HSB ledamöternas arvode (f.n. 1000:-) per till- 
  fälle. 
: Statlig bilersättning (f.n. 18,50/mil) utgår vid användning av privat bil för uppdraget. 
: Ersättning för parkeringsutlägg mot kvitto. 
 
Valberedning 
Lomma 2020-02-28 
 
 
 
Leif-Åke Jacobsson.                 Elisabeth Svahn 
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SVAR PÅ MOTION 

Wieslawa Nilsson: Motion 1 

 
Motionären yrkar att stämman beslutar om att anlägga cykelväg bakom containern. 
 

SVAR 

Befintlig hårdgjord yta är enbart till för att personalen skall kunna köra till 
trädgårdsfållan för att slänga trädgårdsavfall och för hämtning av tömningsbilen. Det 
är alltså ingen cykelväg. 
 
Området är föreningens mark men det är klassat som naturområde av Lomma 
Kommun. För sådan mark gäller speciella bestämmelser. 
 
Om föreningen skulle få lov att anlägga en cykelväg är vi skyldiga att underhålla den 
i framtiden och blir också skadeståndsskyldig om en olycka inträffar.  
 
Lomma Kommun har gjort ny cykelväg längs järnvägen vilket alla våra medlemmar 
kan använda. Om man vill nyttja cykelvägen bakom vårt område kan man ta sig ut på 
den vid 23 D och vid museiföreningen Kraften vid 29 D. 
 
Styrelsen föreslår att motionen avslås. 
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ORDLISTA 
Förvaltningsberättelse 
Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information som 
lämnas i årsredovisningens övriga delar, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen talar bl a om 
vilka som haft uppdrag i föreningen, väsentliga händelser som har inträffat under det gångna räkenskapsåret 
och efter dess slut, förväntad framtida utveckling samt förslag till disposition av vinst eller förlust. Övriga 
delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter som i siffror visar 
verksamheten. 
Resultaträkning 
Visar i sammandrag räkenskapsårets samtliga intäkter och kostnader. I resultaträkningen kan man utläsa 
vilken typ av intäkter och kostnader som förekommit under räkenskapsåret. Genom att intäkter och 
kostnader summeras visar resultaträkningen hur verksamheten har förändrat kapitalet, vilket kommer fram i 
posten ”årets resultat”. 
Intäkt 
En intäkt är en periodiserad inkomst, dvs. inkomst med hänsyn till den tidsperiod under vilken inkomsten 
har upparbetats eller blivit intjänad. 
Kostnader 
Värdet av de resurser som förbrukats, till skillnad från en utgift som avser anskaffning av resurser. Kostnad 
brukar definieras som en periodiserad utgift. 
Årets resultat 
Den sista raden i resultaträkningen som visar skillnaden mellan redovisade intäkter och kostnader. 
Motsvarande uppgift finns i balansräkningen i noten till rubriken ”Eget kapital”. 
Balansräkning 
Visar föreningens ekonomiska ställning på balansdagen, uttryckt i samtliga tillgångar, avsättningar och 
skulder samt eget kapital. 
Tillgång 
En tillgång är en resurs i form av byggnader, mark, aktier, likvida medel (kontanter) och dylikt som 
kontrolleras (ägs) av föreningen vid räkenskapsårets utgång till följd av inträffade händelser och som 
förväntas innebära ekonomiska eller andra fördelar i framtiden. 
Fordringar 
Fordringar delas upp på kortfristiga och långfristiga. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller inom 
ett år. Motsatsen, långfristiga fordringar, utgör således fordringar som förfaller efter mer än ett år. 
Förutbetald kostnad och upplupen intäkt 
Utgifter som blivit fakturerade och bokförts under året men som avser kommande år. Sådana utgifter bokförs 
som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år. Intäkt som avser räntor 
m.m. som härrör till räkenskapsåret men ännu ej bokförts. Exempel är intäktsräntor som ofta betalas ut vid 
årsskifte och då utgör en upplupen intäkt i balansräkningen för föreningar med brutet räkenskapsår. 
Anläggningstillgång 
Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Således är det avsikten med innehavet, och inte 
tillgångens natur, som är avgörande för klassificeringen av tillgången. Med stadigvarande avses, vad gäller 
maskiner, inventarier m.m., att tillgångens ekonomiska livslängd uppgår till lägst tre år. De viktigaste 
anläggningstillgångarna är föreningens byggnader och mark. 
Omsättningstillgång 
Med omsättningstillgång avses tillgång som inte är anläggningstillgång, dvs. inte är avsedd för 
stadigvarande bruk eller innehav. 
Avräkningskonto HSB Malmö 
Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av HSB Malmö. HSB Malmö 
betalar ränta till bostadsrättsföreningen på dessa medel. 
Eget kapital 
Är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Om föreningens skulder är större än tillgångarna innebär det att 
eget kapital är negativt. 
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Avsättning 
Som avsättning upptas förpliktelser som är ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Detta 
till skillnad från poster som redovisas som skulder, som i princip är säkra med avseende på såväl belopp som 
tidpunkt för infriande. 
Fond för yttre underhåll 
Enligt normalstadgarna skall avsättning ske enligt antagen underhållsplan. Saknas underhållsplan skall 
avsättning ske med 0,3% av byggkostnaden för föreningens hus. 
Fond för inre underhåll 
Det framgår av stadgarna om fond för inre underhåll skall bildas. Fondbeloppet enligt balansräkningen 
utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavande. Specifikation av fondens 
fördelning på respektive lägenhet redovisas minst en gång om året till varje bostadsrättshavare. 
Skuld 
En skuld är en befintlig förpliktelse som förväntas föranleda ett utflöde av resurser. Förpliktelsen har sin 
grund i redan inträffade händelser. Skulder är i princip säkra till sitt belopp och tidpunkten för infriande, till 
skillnad från poster som redovisas som avsättningar. Skulder delas upp på kortfristiga och långfristiga. 
Kortfristiga skulder är skulder som förfaller inom ett år. Motsatsen, långfristiga skulder, utgör således 
skulder som förfaller efter mer än ett år. 
Upplupen kostnad och förutbetald intäkt 
Kostnad för t ex varor och tjänster som avser redovisningsperioden men där faktura ännu inte erhållits. Ett 
annat exempel är skuld till personalen för inarbetad semester. Sådana kostnader bokförs som upplupna 
kostnader i balansräkningen. Förutbetald intäkt är fakturering eller inbetalning som bokförts under året men 
som avser varor eller tjänster som ännu inte levererats. Beloppet bokförs som skuld i bokslutet för att 
intäktsföras kommande år. 
Ställda säkerheter 
Avser här de säkerheter, pantbrev/fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån. 
Ansvarsförbindelser 
Förpliktelser – som t ex borgensförbindelse eller avtalsenligt åtagande (föreningsavgäld) – som inte 
redovisas som skuld eller avsättning men som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 
ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Det kan också vara möjliga förpliktelser, dvs. det 
är osäkert om det förekommer en förpliktelse eller ej. 
Föreningsavgäld 
För att tillgodose nödvändig kapitalbildning inom HSB-föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga 
avgäld enligt avtal. Avgälden utgår med sammanlagt 2,5% av produktionskostnaden för föreningens hus och 
erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld redovisas under ansvarsförbindelser. 
Balansomslutning 
Är summan på vardera sidan av en balansräkning. Tillgångs- och skuldsidans summor är lika stora. 
Noter 
Innehåller upplysningar som är relevant för förståelsen av balans- och resultaträkningen. Noterna innehåller 
uppgifter om taxeringsvärden, anläggningstillgångar, förändring av eget kapital, medelantal anställda m m 
Räkenskapsår 
Är den period som en årsredovisning omfattar och utgörs normalt av 12 månader. Om räkenskapsåret inte 
motsvarar kalenderåret, föreligger ett s.k. brutet räkenskapsår. 
Periodisering 
Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnad) eller då prestationen 
utförts (intäkt). Syfte med periodiseringen är att beräkna ett ekonomiskt resultat för redovisningsperioden. 
Kassaflödesanalys 
Innehåller upplysningar om föreningens in-och utbetalningar under en bokslutsperiod. Betalningarna hänförs 
till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Uppdelningen av kassaflödet 
i kategorier skall ger information för bedömning av respektive in och utbetalningar och därmed 
likviditetssituation för föreningen. 
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Egna anteckningar.



Egna anteckningar.



Egna anteckningar.



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsredovisningen är framställd av HSB Malmö i samarbete med bostadsrättsföreningen, enligt tecknat 
förvaltningsavtal med bostadsrättsföreningens styrelse. 
HSB Malmö bistår bostadsrättsföreningar – även andra än HSB bostadsrättsföreningar – och fastighetsbolag 
med heltäckande ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning genom bl a löpande bokföring, 
upprättande av årsredovisning, långtidskalkyl, årsbudget, likviditetsbudget och underhållsplan enligt Repab. 
HSB Malmö ek för, HSB Turning Torso, 211 15 Malmö, tfn 010 - 442 30 00. 
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