
 

  1 (3) 

HSB-föreningarnas Ordförande 

och VDar 

Kopia: Valberedningen & 

Nomineringskommittén 

 

 

   

Nominering av styrelseledamöter, revisorer, till HSB Riksförbund, 

Stiftelsen HSB Garantifond (SHG) samt HSB Projektpartner ABs, 

HSB Affärsstöd ABs, HSB Finansstöd ABs styrelser samt till 

utvecklingsråden. (Vänligen nominera senast 15/1, 2020) 

 
Hej! 
 
I vår är det dags att utse styrelseledamöter och revisorer till HSB Riksförbunds, HSB 
Projektpartner ABs, HSB Affärsstöd ABs, HSB Finansstöd ABs och SHGs 
verksamheter. Processen för nominering är tidigarelagd jämfört med föregående val.  
 

• Valberedningen bereder förslag till årsmötet i HSB Riksförbund om dess och 
SHGs förtroendevalda  

• Nomineringskommittén bereder förslag till förbundsstyrelsen som utser 
ledamöter i HSB Projektpartner ABs, HSB Affärsstöd ABs, HSB Finansstöd ABs 
styrelser.  

• Nomineringskommittén ska även bereda förslag till HSB Affärsstöds styrelse 
som utser deltagare i de tre utvecklingsråden inom ramen för målfokuserad 
utveckling. 

 
Valberedningen och Nomineringskommittén önskar få in namn och nomineringar inför 
Årsmöte/bolagsstämmor 2020 till respektive verksamhet men har för sina respektive 
uppdrag därför två indata/nomineringskanaler. För att se aktuella val så bifogas en 
översikt för helheten, men sammanfattningsvis gäller följande: 
 
Val som ska förrättas av HSBs årsmöte den 14 maj 2020: 
 
Styrelseledamöter och ordförande för HSB Riksförbund ek för (Ej aktuellt val) 
Val av föreningsgranskare och revisionsbolag för HSB Riksförbund ek för 
Val av valberedning för HSB Riksförbund ek för (Ej aktuellt val) 
Val av 4 ledamöter i HSBs Garantifond, SHG 
Val av revisionsbolag för HSB Garantifond, SHG 
 
Val som förrättas av styrelsen för HSB Riksförbund ek för, i samband med 
bolagstämma i respektive bolag 
 
Val av styrelse för HSB Projektpartner AB 
Val av styrelse för HSB Affärsstöd AB 
Val av styrelse för HSB Finansstöd AB 
 
Val som förrättas av styrelsen för HSB Affärsstöd AB vid styrelsemöte i vår 
 
Val/utseende av deltagare i utvecklingsråden   



 

 

HSB Riksförbund och SHG 

 
Valberedningen ska i sitt arbete beakta,  

• Kompetens 

• Medlemsandel samt ägarandel 

• Jämvikt mellan antal män och kvinnor 

• Rekrytering ska ske med majoritet av förtroendevalda 

• Mångfald 
Valberedningen ska dessutom ta hänsyn till förnyelse och geografisk spridning och till 
föreningarnas storlek. 
Observera att förbundsstyrelsens ledamöter inklusive ordförande är valda med 
mandattid intill HSB-stämman 2021. Se Aktuella Val. 
 

HSB Projektpartner AB, HSB Affärsstöd AB och HSB Finansstöd AB 

Nomineringskommittén ska i sitt arbete utöver det rena kompetenskravet även 
beakta:  
 

• Ägarandel i form av medlemsinsats i HSB Riksförbund. 

• Ett tydlig aktivt bidrag i HSB gemensamma frågor, att i sin regionala roll, i 
gemensamma sammanhang, tydlig ha bidragit till positiv, gemensam utveckling 
inom respektive bolag. 

• Ett breddat inflytande i HSB med avseende på stora och mindre HSB-
föreningar i de nationella verksamheterna som helhet, dvs även beaktat 
valberedningens förslag till ledamöter i HSB Riksförbund vid HSB-
stämma/årsmöte. 

• Mångfald i form av etnicitet/bakgrund, ålder och kön som med fördel speglar 
den totala individuella medlemssammansättningen i HSB. 

 
Den kompetens som framförallt eftersöks i  
 
HSB Projektpartner AB är kunskap och erfarenhet av HSBs affärsmodell och 
organisation, styrelseerfarenhet, samt kunskap om byggproduktion, entreprenader, 
juridik, försäljning och marknad, ekonomi, finans och riskhantering, strategisk 
verksamhetsutveckling, hållbarhet och nätverk för/inom dessa områden.  
 
HSB Affärsstöd AB är kunskap och erfarenhet av HSBs affärsmodell och 
organisation, styrelseerfarenhet, samt kunskap om försäljning och marknad, IT-
system/utveckling, ekonomi och riskhantering, strategisk verksamhetsutveckling, 
hållbarhet och nätverk för/inom dessa områden.  
 
HSB Finansstöd AB är kunskap och erfarenhet av HSBs affärsmodell och 
organisation, styrelseerfarenhet, samt kunskap om ekonomi, finans- och 
regelefterlevnadsfrågor, HSBs finans och administrativa förvaltningsverksamhet, 
juridik, riskhantering, strategisk verksamhetsutveckling, och nätverk för/inom dessa 
områden.  
 
För att bli godkänd som ledamot i HSB Finansstöd ABs styrelse ska en godkänd 
ledningsprövning hos finansinspektionen ske. För krav kring detta se 

https://www.finansinspektionen.se/sv/bank/sok-tillstand/betaltjanster/ledningsprovning/  
vilken med fördel kontrolleras med påtänkt nominerad innan nominering sker. 

https://www.finansinspektionen.se/sv/bank/sok-tillstand/betaltjanster/ledningsprovning/


 

 

Se även information kring ledningsprövning på HSB.se   
 
Utvecklingsråden 
Utses utifrån verksamhetskompetens som är relevant för den aktuella målgruppen och 
målområdena. För mer information om rådens roll och uppgift se    
http://intranat.hsb.se/medarbetare/nyhetsarkiv-2018/utvecklingsraden-traffas-for-forsta-
gangen/ 
 
I enlighet med GDPR har en rutin för information kring behandling av personuppgifter 
införts och vi vill därför understryka att kontaktuppgift via mail till person som 
nomineras är nödvändigt för att kunna säkerställa detta. 
 
 
Senast den 15/1, 2020 önskas de formella nomineringsunderlaget kommit 
Valberedningen respektive nomineringskommittén tillhanda. Har ni frågor kring 
uppdragen, vill tipsa om någon eller bara undrar över valberedningens eller 
nomineringskommitténs arbete så finns både verksamheterna beskrivna, samt 
nomineringsuppgifter önskas avlämnade på  
 
HSB.se/Om HSB/HSB Riksförbund/Förbundsstyrelse valberedning och 
nomineringskommitté / Valberedning – nominering  
 
Nominering 

https://response.questback.com/hsbriksfrbundekfr/nominering2020shgriks 

 
HSB.se/Om HSB/HSB Riksförbund/Förbundsstyrelse, valberedning och 
nomineringskommitté/ Nomineringskommitté – nominering  
 
Nominering till bolag 

https://response.questback.com/hsbriksfrbundekfr/nominering2020afsfnspp 

 

Nominering till utvecklingsråd 

https://response.questback.com/hsbriksfrbundekfr/nomineringutv2020 

 
För respektive nominerad önskas en CV enligt  

https://response.questback.com/hsbriksfrbundekfr/cvnominering 

 
Vänligen kopiera länken och skicka den till nominerad för ifyllnad. 
 
Valberedningen respektive nomineringskommitténs ledamöter kan även kontaktas 
direkt via e-post eller telefon och deras kontaktuppgifter finns beskrivna på intranätet 
 

Med vänlig hälsning 
 
Ordförande i valberedningen 
Tina Mansson Söderlund 
 
Ordförande i nomineringskommittén  
Anders Lago 
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