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HSB- där möjligheterna bor 

PROTOKOLL 
FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA, 
HSB STOCKHOLM EK. FÖR., FULLMÄKTIGE, 

EASY-MEET SAMT PRESIDIET 
HSB-SALEN, FLEMINGGATAN 41, 

DEN 25 MAJ 2020. 

§ 1 Föreningsstämmans öppnande 

Styrelsens ordförande, Jenny Hjalmarsson, hälsar på styrelsens vägnar alla varmt 

välkomna till HSB Stockholms första digitala föreningsstäimna men även HSB 

Stockholms 97:e ordinarie föreningsstäim11a. 

Att vi har en vår första digitala stäimna idag är en historisk händelse! 

Jenny inleder med att tacka för det stora engagemang som finns bland förtroendevalda, 

medlenunar och medarbetare. 

Jenny förklarar stämman öppnad. 

Vi minns i en tyst minut, HSB vänner som inte längre finns ibland oss, parentation för 

Lena Dahlström, ledamot i HSB Stockholms styrelse fram till april 2019. 

§ 2 Val av stämmoordförande 

Inge Gustafsson, valberedningens ordförande, föreslår att Attila Kriss väljs som 

mötesordförande. 

Stämman beslutar 

att som ordförande för föreningsstäimnan välja Attila Kriss. 

Jenny Hjalmarsson hälsar Attila Kriss varmt välk:01mnen att leda HSB Stockholms första 

digitala årsstäimna. 

Attila Kriss tackar för fö1iroendet att leda den största HSB-föreningens föreningsstäimna. 

Sid, 1 "" 17 sign ~ d 



• HSB - där möjligheterna bor 

Attila går igenom hur den digitala stämman ko1runer att genomföras praktiskt. 

§ 3 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 

Mötesordförande anmäler 

att Jeanette Levin för dagens protokoll. 

§ 4 Godkännande av röstlängd 

Mötesordförande informerar om att den digitala närvaron syns på datorn framför 

mötesordförande samt att två fullmäktige närvarar i nnrunet intill totalt 78 ombud, 21 

övriga. 

Stämman beslutar 

att fastställa den upprättade fö1ieckningen att fastställa antalet närvarande fullmäktige 

till 78 ombud och 21 övriga enligt bilaga 1. 

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

Enligt stadgarna och lag om ekonomiska föreningar ska stäirunan besluta om närvarorätt 

vid föreningsstämman. Mötesordföranden infonnerar även att föreningsstänunan 

direktsänds (streamas) på hsb.se. 

Stämman beslutar 

att stäiru11an ska vara öppen. Noteras att beslutet är enhälligt. 

§ 6 Godkännande av dagordning 

Mötesordförande hänvisar till publicerad dagordning, bilaga 2. Arbetsordningen kommer 

att följa dagordningen. Attila framför att anföranden sker genom att begära ordet samt att 

yrkanden görs under respektive dagordningspunkt. 
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Stämman beslutar 

att godkänna dagordning och arbetsordning. 

§ 7 Val av två personer jämte stämmoordföranden justera 

protokollet 

Inge Gustafsson, valberedningen förslår att Bo Hallgren och Ken Larsson utses som 

justerare. 

Stämman beslutar 

att som justerare utse Bo Hallgren och Ken Larsson. 

§ 8 Val av minst två rösträknare 

Inge Gustafsson, valberedningen förslår att Bo Hallgren och Ken Larsson 

utses som rösträknare. 

Stämman beslutar 

att utse Bo Hallengren och Ken Larsson. 

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Mötesordförande informerar om att kallelsen skickades digitalt /e-post den 7 maj. Enligt 

stadgarna minst 2 v före och tidigast 6 v före stämman. Handlingarna publicerades på 

föreningens hemsida, hsb.se, den 7 maj. 

Göran Lostig poängterar att den nya lagen om digital röstning skall kombineras med 
möjlighet till poströstning. 

Jenny Hjalmarsson konstaterar att lagen inte var känd när kallelse skickades ut. 

Stämman beslutar 

att anse att kallelse till föreningsstänunan behörigen har skett. 
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§ 1 O Rapport om efterlevnad av HSB-rörelsens gemensamt 

utarbetade styrdokument antagna av HSB Riksförbunds föreningsstämma 

Mötesordförande hänvisar till publicerat underlag, bilaga 3 sidan 75 och konstaterar att 

HSB Stockholm följer de av HSB Riksförbund antagna styrdokumenten. 

Stämman beslutar 

att med godkännande lägga föreningsstyrningsrapporten till handlingarna. 

§ 11 Genomgång av styrelsens årsredovisning och 

koncern redovisning 

Anders Svensson, verkställande direktör redogör för årets verksamhet, bilaga 4. 

Anders hänvisar till den publicerade årsredovisningen sidan 45 och framåt, bilaga 3. 

Anders inlededer med att säga att "Tillsammans är vi starka" 

Även om Corona pandemin inte har med det gångna verksamhetsåret att göra så känns 

det viktigt att poängtera att Corona pandemin k01mner att påverka oss under lång tid och 

det finns stor risk att de ekonomiska effekterna kmmner att bli stora och långsiktiga. 

Vi står inför stora utmaningar inför 2020, vi måste sälja det lager av färdigställda 

lägenheter samtidigt som vi måste starta nya bostadsprojekt trots lågkonjunktur. 

Medlemskapet får nytt toppbetyg i den årliga kundundersökningen, 4,2 av 5. 

Medlemmarna blir allt mer nöjda med bland annat HSB-ledamoten, påverkansarbetet, 

utbildningarna och konununikationen. 

En parlamentarisk utredning startar för att öka medlemsinflytandet och hitta former för 

engagemang så fler medle1mnar både vill och kan engagera sig. 

De bosparande medlenm1arna får förmånligare sparvillkor och fler fonder att välja bland 

då HSB byter samarbetspa1iner till Danske Bank. 
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En rad aktiviteter genomförs för att utveckla och stärka alla HSB-ledamöter så att de är 

ett relevant stöd i styrelsens arbete. Bland annat anpassas ämnena på träffarna för HSB

ledamöter efter vad som är aktuellt under styrelseåret. 

HSB-ledamoten toppbetyg i den årliga kundundersökningen. 2019 fo11satte arbetet med 

att stärka dem i deras roll, så att de har rätt kompetens och verktyg för att stötta 

föreningarna på bästa sätt. 

Under året blev nio bostadsrättsföreningar medlenunar i HSB Stockholm och fem valde 

att avsluta sitt medlemskap. Fyra föreningar blev provmedlemmar, vilket innebär att de 

får testa medlemskapet under två år. 

Våra historiska hyresrätter, Ammarfjället, ett förtätningsprojekt som under året tar fonn 

och har nu flyttats in i under mars 2020. Totalt 37 hyresrätter som lämnar ett avtryck då 

det gäller kvalitet och slår ett slag för det goda boendet. Förutom den höga kvaliteten är 

även miljöprägeln tydlig. Fastigheten har uppförts enligt Miljöbyggnad Silver, vilket 

ställer höga miljökrav både vid produktionen, men också driftsmässigt under 

förvaltningen. Det handlar bland annat om låg energianvändning, god inomhusmiljö och 

sunda materialval. 

I samma anda tas en strategi fram för att minska hyresfastigheternas energiförbrukning 

och klimatpåverkan. Det är extra viktigt eftersom 80 procent av HSB Stockholms 

klimatpåverkan kommer från uppvännningen av de egna fastigheterna. 

Från och med 2019 följ er alla renoveringar i de egna hyresfastigheterna HSB Stockholms 

hållbarhetsprogram för ROT-projekt. Det säkerställer att hela renoveringen, från start till 

mål, lever upp till högt ställda hållbarhetskrav och innefattar till exempel avfallshantering 

och materialval. 

I en hyresfastighet i Väste11orp har HSB Stock11olm med hjälp av ny teknik mer än 

halverat energiförbrukningen tack vare en ny ventilationslösning. Utöver att kraftigt 

minska husets koldioxidutsläpp har de boendes inomhusklimat blivit bättre. 

HSB Stockl1olm genomför sitt största förvärv någonsin med två fastigheter i Kista med 

totalt 417 hyreslägenheter. 

Sida 5 av 17 



HSB - där möjligheterna bor 

En hyresfastighet med 123 lägenheter i Bandhagen säljs. 

Hela 334 lägenheter förmedlas till våra bosparande medlenmrnr. 

Checklista - en Hållbar Brf har tagit fram för att möta styrelsernas stora intresse för 

hållbarhetsfrågor. Checklistan är ett stöd för brf:er som vill komma igång med sitt 

hållbarhetsarbete. 

Upprustningen av hyresfastigheterna i Rinkeby fortsätter. I maj 2019 invigde vi ett nytt 

områdeskontor i Rinkeby. Kontoret är en del av en långsiktig satsning och ska leda till 

ökad tillgänglighet och service för våra hyresgäster i de 617 lägenheterna på 

Rinkebysvängen. När projektet är klait i slutet av 2020 har drygt 600 lägenheter 

totalrenoverats. 

HSB Stockholm f01tsätter att vara engagerad i hela onu·ådets utveckling bland annat 

genom sitt medlemskap i Fastighetsägare i Järva och genom att stötta initiativet 

Läxhjälpen som erbjuder ungdomar kostnadsfri läxhjälp. 

HSB Stockholms två skötselverksamheter slås ihop till en, för att förbättra möjligheterna 

att ge kunderna en mer sanunanhållen leverans av fastighetsskötsel och utemiljö. 

Fastighetsnära insamlingar med enklare och mer lättillgängliga insamlingssystem för 

hushållen ses över. 

Gröna given: EU-kommissionen har lagt fram en europeisk grön giv, ett långtgående 

åtgärdspaket som ska bidra till att allmänheten och näringslivet i EU kan dra nytta av en 

hållbar grön omställning. Initiativet omfattar en färdplan och åtgärder på många områden, 

bland annat för byggnader. 

Samhället utvecklas i en snabb takt och det behöver även HSB Stockholm göra, för att 

vara en attraktiv förvaltningsleverantör, medlemsorganisation och arbetsgivare. Nu 

skapar vi förutsättningar för att vara mer anpassningsbara enligt marknadens krav och 

kundernas förväntningar, bland annat med hjälp av digitalisering och automatisering. Det 

handlar mycket om att vi ska förenkla och digitalisera det som går, för att k01mna ännu 

nännare medlem och kund. 
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Under 2019 tog HSB beslut om stora ekonomiska investeringar för att öka både 

effektivitet och konkmTenslaaft. Den gemensamma utvecklingen utgår från en gemensam 

målbild. För HSB Stockholms del har vi haft dialog med kunder och medlenunar och 

tagit fram en digital strategi, som innebär att vi ska erbjuda branschens bästa digitala 

kundmöte. Vi har också förberett oss genom att starta upp en organisation med olika 

typer av kompetens och externt expertstöd, som ska samordna och stötta den k01mnande 

utvecklingen. 

Under året arbetade vi med att implementera en förvaltningsstyrningsmodell så att vi ska 

kunna ta emot, förvalta och utveckla de nya digitala tj änsterna som kommer. Målet med 

den är att hitta en systematik och logisk struktur utifrån de tjänster, system och 

applikationer som HSB använder. Våra medarbetare ska vara väl påklädda för att i sin tur 

kunna tillhandahålla den allra bästa hjälpen för våra medlemmar och kunder. HSB 

Stockholm är och ska vara en verksamhet i samverkan. 

YP AI topp 100 - De 100 mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige är företag som 

målgruppen, bestående av över 7 000 respondenter, själv listat via fritextfrågan: Vilka 

arbetsgivare vill du helst jobba hos? Dessa arbetsgivare är med andra ord ' top of mind' 

hos akademiker och arbetstagare i bö1jan av sina kaITiärer 2019. 

HSB Stockholm tilldelas nyckeltalsinstitutets utmärkelse Excellent arbetsgivare -

branschens mest jämställda och hälsofrämjande företag. 

I november lannade en visselblåsare om oegentligheter i samband med upphandlingar. 

HSB anlitade en oberoende paii, PwC Forensic, för att inleda en oberoende undersölrning 

för de 19 bostadsrättsföreningar som är kopplat till dessa entreprenader. 

Slutrapp01i är levererad och visar att inga brott har begåtts, men att medarbetaren har 

brutit mot HSBs "Uppförandekod för medarbetare", som ska vägleda medarbetare ur ett 

affärsetiskt perspektiv, och främja sund konkuITens. Mot bakgmnd av detta har 

medarbetarens anställning avslutats. Det premierade bolaget utesluts från framtida 

upphandlingar 
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Föreningarna har varit infonnerade om medarbetare på HSB Stockholm konstateras ha 

brustit i sitt uppdrag att oberoende företräda föreningens intressen samt ha premierat en 

enskild entreprenör. Det kan ha resulterat i att bostadsrättsföreningar fått betala 

överpriser för de upphandlade entreprenaderna i de fall förhandlingsupphandling använts 

som upphandlingsfonn. HSB har pågående dialog med berörda föreningar. 

HSB har sett över kontrollsystem, både med extern expertis och på egen hand för att 

förhindra att detta sker igen. Bland annat säkerställer vi konkurrerande anbud, vi roterar 

byggledare och inför årliga kontroller av ekonomin hos de entreprenörer och leverantörer 

som anlitas. 

Vidare redogjorde Anders för det ekonomiska utfallet för 2019. 

Omsättningen ökar med 5% vilket är extremt positivt i den konkurrensutsatta marknaden 

och är något vi ska bygga vidare på. 

Rörelseresultat är med marginal bättre än 2018, men vi gör investeringar för framtiden så 

vi förväntar en bättre lönsamhet inom de kmmnande åren ( om inte Covid-19 blir väldigt 

långvarig). 

Resultat efter finansiella poster har påverkats av mindre utdelning från bostad på grnnd 

av den svåra marknaden med fåne byggsta1ier som följd. 

Balansräkning - Ändringen under tillgången beror främst på förvärvet av Kolding I 

och 2. Ändringen under eget kapital och skulder är föreningens långfristiga skulder till 

kreditinstitut som har ökat i samband med förvärvet av Kolding 1 och 2 

Efter föredragningen gavs möjlighet att ställa frågor till vd. 

Stämman beslutar 

att med godkännande lägga årsredovisningen och koncernredovisningen till handlingarna. 

§ 12 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport 

Kerstin Thufvesson presenterar sig själv och Kenneth Strömberg. Kerstin berättar hur 

föreningsgranskama genomfö1i sitt föreningsgranskningsuppdrag och konstaterar att 

Sida 8 av 17 



• • HSB - där möjligheterna bor 

ledningen och styrelsen har visat en öppen attityd och vilja att ge föreningsgranskama bra 

underlag för deras arbete under året. 

Kerstin föredrar föreningsgranskarnas rapport sidan 79, bilaga 3. 

Slutligen anser föreningsgranskarna att föreningen har tagit tillvara medlemmarnas rätt 

till insyn och inflytande i enlighet med HSBs kod för föreningsstyrnings intentioner. 

Stämman beslutar 

att med godkännande lägga Granskningsrapporten till handlingarna. 

§ 13 Genomgång av revisionsberättelse- och koncernens 

revisionsberättelse 

Fredric Hävren, auktoriserad revisor Ernst & Young AB, berättar hur revisorerna 

genomfört sitt revisionsuppdrag och konstaterar att ledningen och styrelsen har visat en 

öppen attityd och vilja att ge revisorerna bra underlag för deras arbete under det gångna 

året. 

Fredric hänvisar till revisionsberättelsen sidan 71 -73, bilaga 3. 

Stämman beslutar 

att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 

§ 14 Genomgång av Utskottens och Seniorrådets 

verksamhetsberättelser 

Mötesordförande konstaterar att utskottsberättelserna och senionådets 

verksamhetsberättelse är föredragna i och med att handlingarna har varit publicerade på 

föreningens hemsida, hsb.se, bilaga 2. 

Stämman beslutar 

att med godkännande lägga utskottens och senio1Tådets verksamhetsberättelser till 

handlingarna. 
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§ 15 Fastställande av resultat- och balansräkning för HSB Stockholm 

Stämman beslutar 

att fastställa resultat- och balansräkningen för HSB Stockholm 

§ 16 Fastställande av koncernens resultat- och balansräkning 

Stämman beslutar 

att fastställa resultat- och balansräkningen för koncernen. 

§ 17 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förslut enligt den 

fastställda balansräkningen 

Stämman beslutar 

Att besluta i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, i ny räkning 

avsätta till reservfond 2 694 367 kronor och till dispositionsfond överföra 1 431 571 790 

kronor, summal 434 266 157 kronor. 

§ 18 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och 

verkställande direktör 

Stämman beslutar 

att i enlighet med revisorns förslag bevilja styrelsen och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. 

Noteras att beslutet är enhälligt. 

Noteras särskilt att Stefan Johansson, Camilla Edholm, Ulrika Fält, Susanne Brunner och 

Hans Tegnander som utsedda fullmäktige och tillika styrelseledamöter ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet. 
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§ 19 Beslut om medlemsavgift till föreningen 

Mötesordförande hänvisar till publicerat underlag, yrkar bifall till styrelsens förslag och 

konstaterar att styrelsens förslag till oförändrade medlemsavgifter för kommande 

verksamhetsåret har varit utskickade enligt, bilaga 2. 

Stämman beslutar 

att gmndavgiften fastställs till 8 000 kronor per bostadsrättsförening 

att den rörliga avgiften fastställs till 110 kronor/bostadsrättslägenhet 

att en lägsta avgift fastställs till 10 000 kronor per bostadsrättsförening 

att maxavgiften för bostadsrättsföreningar sätts till 74 000 kronor (66 000 + 8 000) 

att funktionsutbildningama ingår i medlemsavgiften 

att medlemsavgiften för ej boende i HSB bostadsrättsförening fastställs till 300 kronor 

att medlemsavgiften för boende i HSB bostadsrättsförening fastställs till 200 kronor 

att medlemsavgiften för boende i HSB bostadsrättsförening med kollektiv uppbörd 

fastställs till 150 kronor. 

§ 20 Bestämmande av arvoden och principer för andra ekonomiska 

ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning, utskott, 

distriktsstyrelser och distriktsstyrelsers valberedning 

Bo C Johansson, ekonomiutskottets ordförande, föredrar förslag till arvoden, bilaga 2. 

2016 gick man över till inkomstbasbelopp, endast årlig prisindexering har gj01is. Just nu 

görs en översyn av den parlamentariska utredningen hur kommande arvoden ska se ut, 

fram tillsdess avvaktar Ekonomiutskottet. Liggande förslag är oförändrat mot föregående 

år, dock förändrat utifrån årets inkomstbasbelopp. 

Stämman beslutar 

att fastställa arvoden enligt Ekonomiutskottets förslag. 
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§ 21 Beslut om antal styrelseledamöter 

Inge Gustafsson, valberedrungens ordförande, hänvisar till valberedningens publicerade 

förslag, bilaga 2. 

Inge meddelar att valberedrungen har följt HSB-rörelsens kod för föreningsfrågor. Bland 

annat har valberedningens förslag legat på HSB Stockholms hemsida två veckor före 

föreningsstäimnan. I år har valberedningen återkopplat samtliga nominerade med ett 

telefonsamtal i enlighet med föregående förerungsstämmas önskemål. I övrigt framgår 

alla nomineringar, samt en redogörelse hur valberedningen har arbetat. Samtliga 

förslagen presenteras på stäim11an. 

Inge Gustafsson föreslår att styrelsen ska bestå av tio ledamöter, exklusive 

personalrepresentanter. 

Stämman beslutar 

att styrelsen ska bestå av tio ledamöter. 

§ 22 Val av styrelsens ordförande 

Inge Gustafsson föreslår att Jenny Hjalmarsson väljs som ordförande på 2 år. 

Stämman beslutar 

enligt valberedrungens förslag. 

§ 23 Val av övriga styrelseledamöter 

Inge Gustafsson föreslår omval Lars-Åke Henriksson, Stefan Johansson och Camilla 

Edbolm, samt nyval Mona Bergström Ling på 2 år. 

Stämman beslutar 

enligt valberedrungens förslag. 

Konstateras att Nils Henström, Bengt Fasth, Ulrika Fält, Hans Tegnander och Susanne 

Brunner kvarstår 1 år. 
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§ 24 Val av antal revisorer 

Inge Gustafsson föreslår att ett (1) auktoriserat revisions bolag utses. 

Stämman beslutar 

enligt valberedningens förslag. 

§ 25 Val av revisorer 

Inge Gustafsson föreslår att EY (Ernst & Young AB) utses som auktoriserade revisorer. 

Stämman beslutar 

enligt valberedningens förslag. 

§ 26 Val av antal föreningsgranskare 

Inge Gustafsson föreslår att två (2) föreningsgranskare utses. 

Stämman beslutar 

enligt valberedningens förslag. 

§ 27 Val av föreningsgranskare 

Inge Gustafsson föreslår att Kerstin Thufvesson och Kenneth Strömberg utses till 

föreningsgranskare på 1 år (omval). 

Stämman beslutar 

enligt valberedningens förslag. 

§ 28 Val av utskottsledamöter 

Inge Gustafsson föreslår 

till Medlemsutskottet, omval Lennaii Rönnestig, Ursula Starby, Faisal Lugh, Greger 

Assersson, Mona Bergström-Ling och Gunnar Wallklint samt nyval Alexander Skoghag. 

Gunnar Wallklint utses som ordförande, 
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Till Ekonomiutskottet, omval Bo C Johansson, Bengt Fasth, Christina Sellden, Hans 

Wildund, Zafrulla Mohamed samt nyval Eva Sagert och Moha1mned Sayadi. 

Bo C Johansson utses som ordförande, 

Till Produktionsutskottet, omval Camilla Öhman, Camilla Edholm, Anneli Johansson 

Klas Leksell, Bo Andersson och Johan Matthiessen, samt nyval Kristina Salenstedt 

Linder 

Klas Leksell utses som ordförande, 

Till Förvaltningsutskottet, omval Kristina Lövgren, Susanne Brunner, Bengt Ebbeskog, 

Björn Martinussen, Lena-Maj Anding, och David Samuelsson samt nyval Thomas 

Bäcldin. 

Lena-Maj Anding utses som ordförande, 

Till Kommunikationsutskottet, omval Ken Larsson, Ulrika Fält, Dorota Westen, Pär 

Bergqvist, Ann-Sofie Hagberg, Per-Mikael Andersson, samt nyval Björn Olander. 

Per-Mikael Andersson utses som ordförande. 

Stämman beslutar 

enligt valberedningens förslag. 

§ 29 Fastställande av valberedningens instruktion samt fastställande 

av nomineringstid 

Inge Gustafsson föreslår att valberedningsinstruktionen fastställs, bilaga 2, samt att 

fastställa nomineringstiden inför ordinarie föreningsstämma 2021 till den 5 februari 2021. 

Stämman beslutar 

att valberedningsinstruktionen fastställs samt 

att fastställa nomineringstiden inför ordinarie föreningsstämma 2021 till den 5 februari 

2021. 
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§ 30 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

Inge Gustafsson föreslår att valberedningen ska bestå av fem ( 5) ledamöter. 

Stämman beslutar 

att valberedningen ska fem (5) ledamöter. 

§ 31 Val av valberedning 

Inge Gustafsson redogör att nuvarande valberedning Inge Gustafsson, Elsie Nilsson, 

Sylvia Larsson och Roland Gröndal och Leif Holmgren står till förfogande. 

Stämman beslutar 

att som valberedare utse Inge Gustafsson, Elsie Nilsson, Sylvia Larsson, Roland Gröndal 

och LeifHolmgren 

att utse Inge Gustafsson som ordförande i valberedningen. 

§ 32 Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds 

fören ingsstämma 

Inge Gustafsson föreslår att valberedningen ges i uppdrag, efter nom.ineringsförfarande, 

att lägga förslag till styrelsen att fastställa ombud till HSB Riksförbunds 

föreningsstäimna 2021. 

Stämman beslutar 

att valberedningen ges i uppdrag, efter nomineringsförfarande, att lägga förslag till 

styrelsen att fastställa ombud till HSB Riksförbunds HSB-stämma 2021. 

§ 33 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av 

medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen 

a) Riktlinjer för distriktens valberedningar 
Bo Hallgren, tydliggör att Bosparamas arbetsordning inte har ändrats men att tillägget om 

valberedningens instruktion även omfattar bosparamas instruktion, enligt bilaga 2. 
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Stämman beslutar 

att anta arbetsordning för distriktsstyrelser med valberedningsinstruktion. 

b) Motioner samt styrelsens yttranden, bilaga 2 
Motion 1 - angående förlängd mandattid, förnyelse och rotation i 
förtroendeuppdrag i HSB Stockholm 
Mötesordförande konstaterar att styrelsens förslag att motionen bifalls föreligger. 

Stämman beslutar 

att enligt styrelsens förslag att bifalla motionen. 

Motion 2 - angående användningen av förtroendevalda som ambassadörer 
för HSB Stockholm 
Mötesordförande konstaterar att styrelsens förslag att motionen bifalls föreligger. 

Stämman beslutar 

att enligt styrelsens förslag att bifalla motionen. 

Motion 3 - angående att bilda ett digitaliserings-/utvecklingsutskott 
Mötesordförande konstaterar att styrelsens förslag till yttrande om att motionen anses 

besvarad föreligger. 

Annika Dahlberg yrkar bifall till motionen. 

Jenny Hjalmarsson yrkar bifall till styrelsens yttrande om att anse motionen besvarad. 

Mötesordförande ställer förslagen mot varandra. Efter digital rösträkning konstateras att 

styrelsens förslag fick 56 röster och Annika Dahlbergs bifall till motionen fick 6 röster. 

Stämman beslutar 

att enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad. 

Motion 4 - angående Rädda Ryssbergen 
Mötesordförande konstaterar att ingen begärt ordet och att styrelsens förslag föreligger. 

Stämman beslutar 

att enligt styrelsens förslag avslå motionen. 
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c) HSB Stockholm Hållbarhetspris 2019 
Jenny Hjalmarsson redogör för motivering av Hållbarhetspris 2019, bilaga 5. 

Ett diplom samt prischeck på 15 000 kronor och blommor har redan överlämnats till BRF 

Loke. I år har HSB även delat ut ett hederspris till BRF Stålpennan. BRF Stålpennan 

ko1mner att mottaga sitt pris i form av två timmars kostnadsfri rådgivning med en av 

HSB Stockholms utemiljökonsulter samt diplom. 

§ 34 Avslutning 

Jenny tackar på styrelsen vägnar för förtroendet och vill anteckna till protokollet ett stmi 

tack till all personal och alla fö1iroendevalda för deras arbete och engagemang för 

utvecklingen av HSB Stockholm. 

Tackar även presidiet för en fint genomförd stä1mna. 

Mötesordförande förklarar stämman avslutad. 

Mötesordföranden tackar den gamla styrelsen för ett bra jobb och önskar fmisatt lycka till 

med ko1mnande arbete. 

Justeras: Vid protokollet: 
<... 

Attila Kriss, ordförande 

Id if)0A 
Jeanette Levin, protokollförare 

,;f(c#~ 
Bo Hallgren, justerare 
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