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HSB Göta anslöt sig genom stadgeändring under 
2009 till hSB kod för föreningsstyrning. Koden har 
sin utgångspunkt i Svensk kod för bolagsstyrning, 
de kooperativa principerna och HSBs kärnvärde-
ringar, förkortade som ETHOS. Syftet med koden 
är den ska vara ett verktyg för att främja en öppen 
demokratisk medlemskontroll. Följer man inte ko-
den ska man förklara varför man inte gör det. Ko-
den ska säkra att medlemmarnas organisation och 
kapital används på ett bra sätt och beslut tas på ett 
transparent sätt.

Under 2010-2011 har en process med vidareut-
veckling av HSB kod genomförts. Detta avslutades 
med att HSB Riksförbunds stämma i maj 2011 an-
tog en ny version av HSB kod, som gäller från och 
med kalenderåret 2012. 

hSB Kompassen, likaså ett styrdokument antaget av 
HSB Riksförbunds stämma, utgör en grund för 
HSB Götas verksamhet. Kompassen anger HSB-
rörelsens gemensamma uppdrag, vår vision, inrikt-
ningsmål, kärnvärderingar, synsätt och ansvarsta-
gande. Vår finansiella rapportering följer de krav 
som HSB Kod ställer upp. Fokus för den finansiella 
uppföljningen är: 

•	 Integrerad budget- och verksamhetsplanering.
•	 Möjlighet för styrelsen att löpande och i real-

tid få ekonomiska rapporter.
•	 Tertialvis rapportering görs till styrelsen av fi-

nansiella och verksamhetsmässiga mål samt 
rapporter om finansportföljens värdeutveck-
ling med mera genom stöd från ekonomichef 
och VD. I december 2011 reviderade styrelsen 
finanspolicyn senast.

•	 Årsredovisningens uppställning ska följa HSB 
Kod.

•	 Återbetalningsberedskapen till HSB brf ska 
följa kodens krav att 80 % av inlånade avista-
medel ska kunna återbetalas inom fem bank-
dagar.

•	 HSB Götas soliditet är för 2011 41,1%, beräk-
nad enligt HSB-kod, som har krav om en soli-
ditet i ett lägsta intervall om 15-30 %.

•	 En kombination av egen och extern värdering 
av vårt innehav av fastigheter och byggnadsbe-
stånd är genomförd. Värderingen är redovisad 
i Årsredovisningen sid 10. Andra tillämpade 
värderingsmetoder är redovisade på sid 17-18.

Styrelseordföranden deltar alltid i slutrevisionsar-
betet för att säkerställa kvaliteten i rapporteringen 
till styrelsen.

Föreningsstyrningsrapporten är granskad av BoRe-
vision genom Ingvar Albrektson.

KOMMUnIKATIOn
HSB Göta kommunicerar i första hand externt ge-
nom hemsidan hsb.se/gota och medlemstidning-
en Hemma i HSB. Kontakter med media pågår i 
olika skeden för att på olika sätt lyfta fram händel-
ser, verksamhet och opinionsyttringar.

Bostadsrättsföreningarna erhåller, utöver via ovan-
stående vägar, information och service via styrelse-
nätet, nyhetsblad och olika former av informa-
tionsträffar, främst så kallade Borättkvällar och 
budget-/bokslutsträffar. Juridisk rådgivning läm-
nas fortlöpande till såväl brf-styrelser som enskilda 
medlemmar både via e-post och telefon. Under 
2011 har den gemensamma servicen med jurist-
jour på HSB Riksförbund via telefon byggts ut, vil-
ket varit till glädje för medlemmarna.

VAlBeReDnInGen
Valberedningens sammansättning framgår som av 
förvaltningsberättelsen, sid 9. Valberedningen, 
som väljs på årsstämman, arbetar efter en särskild 
instruktion, likaså fastställd av stämman. Samman-
kopplat med förslagen till stämman lämnas sär-
skild rapport om valberedningens arbetssätt under 
det gångna året. Valberedningen har följt kodens 
krav på information om sina uppdrag, nomine-
ringsrätt etc.

STäMMOR
Föreningsstämman är HSB Götas högsta beslutan-
de organ, bestående av ombud som utses på Di-
striktsstämmorna, baserat på ett ombud per 325 
medlemmar inom respektive distrikt. HSB Göta 
genomförde sin ordinarie stämma kvällen den 12 
maj 2011 i Jönköping. Då medverkade 61 röstbe-
rättigade och därutöver 10 personer.

Extra stämmor genomfördes den 15 juni samt den 
12 oktober för att slutligen anta nytt stadgeförslag 
för HSB Göta respektive genomföra fyllnadsval för 
stämmovald revisor, Pontus Erliden, efter den un-
der året avgående revisorn Mattias Hultberg. 

STyRelSen
Styrelsen har under kalenderåret haft sju proto-
kollförda sammanträden. Man har även genom-
fört en styrelsekonferens tillsammans med geogra-
fiskt närliggande HSB-föreningar. Styrelsen, som 
väljs på föreningsstämman, har en särskild arbets-
ordning som grund för sitt arbete. Sedan många år 
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har man utvecklat och fastställt en VD-instruktion. 
Ledamöterna har sitt sysslomannaansvar och vård-
nadsplikt mot den ekonomiska föreningen HSB 
Göta, motsvarande gäller för dotterbolagens styrel-
ser.

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att anställa/
entlediga VD, fastställa arbetsordning och VD-in-
struktion, fastställa och följa upp policys, mål, bud-
get och verksamhetsplan, utvärdera sitt eget arbete 
och redovisa detta till valberedningen samt till 
stämman lämna förlag till årsredovisning med in-
gående förvaltningsberättelse.

Styrelsen har under året behandlat frågor av vikti-
gare art såsom nybyggnationer, fastighetsförvärv, 
verksamhetsplan, klimatfrågorna, attitydundersök-
ningar inom verksamheten, stadgeremiss och 
strukturfrågor inom HSB med mera. Styrelsen har 
också genomfört den i koden föreskrivna utvärde-
ringen av sitt eget arbete inför och i samband med 
decembermötet.

Närvaron från ledamöterna under året vid sam-
manträden framgår av följande:

     Närvaro
  Per Larsson  7 av 7 
  Jan Elgmark  6 av 7
  Anita Lundqvist  7 av 7
  Jan Johansson  7 av 7
  Torbjörn Hägg  7 av 7
  Charlotte Edgren 7 av 7  

Utöver ovanstående ledamöter tillsätter de fackli-
ga organisationerna Unionen och Fastighetsan-
ställdas Förbund var sin ordinarie ledamot och en 
suppleant, vilket framgår av förvaltningsberättel-
sen. För respektive styrelseledamot finns ett doku-
menterat utbildningsbehov, vilka aktualiseras med 
utgångspunkt från behoven och möjligheterna un-
der verksamhetsåret. Styrelseledamöternas bak-
grund och kompetens som enskilda personer är i 
korthet följande:

per larsson är sedan fyra år ordförande i HSB 
Göta styrelse. 2007 var han vice ordförande i styrel-
sen och dessförinnan styrelsesuppleant under ett 
år. Han är född 1946 och bor i villa Jönköping. Per 
har varit byggnadsarbetare och kommunalt enga-
gerad i Jönköping och Jönköpings län. Under åren 
1995-2005 var han kommunalråd i kommunen 
med ansvar för de tekniska frågorna. Bland annat 
utarbetades en ny stadsvision under Pers ledning. 

Han är HSB-ledamot och var tidigare ledamot och 
ordförande i Distriktsrådet i Jönköping. Per är en 
folkrörelsemänniska med en utvecklad förmåga att 
leda tunga förändringsprocesser i samverkan med 
näringslivet. Hans särskilda kunnande inom bygg- 
och exploateringsområdet är ett viktigt tillskott för 
styrelsen och ledningen i HSB Göta. Per har läm-
nat de kommunala förtroendeuppdragen, sånär 
som att han är ledamot i Jönköpings Energi med 
tillhörande bolag.

Jan elgmark är född 1952 och har varit styrelsele-
damot i HSB Göta sedan 1998. Dessförinnan var 
han ledamot av styrelsen i gamla HSB Sydvästra 
Götaland. Jan bor i hyresrätt i HSB Gambrinus i 
Borås. Han har varit ordförande i Distriktsrådet 
för Södra Älvsborg och har flera HSB-ledamotupp-
drag. Till vardags är Jan advokat, med brottmål 
som särskild inriktning. Han är även Notarius Pu-
blicus. Jan tillför arbetet i styrelsen kunskaper 
inom såväl det ekonomiska som juridiska området 
på ett aktivt sätt.

Anita lundqvist, född 1946, har efter att ha arbetat 
på Folktandvården i Habo gått i pension under 
2011. Hon var suppleant i styrelsen under 2007 
och invaldes som ledamot 2008. Anita har ett långt 
förflutet som ordförande i en HSB-bostadsrättsför-
ening i Jönköping och är HSB-ledamot sedan någ-
ra år i ett par föreningar. Hon har även erfarenhet 
av styrelsearbete i den numer personalägda Folk-
tandvården i Habo. Anita bor i bostadsrätt i Jönkö-
ping. Personligt har hon genom studier på gymna-
sienivå bättrat på språkkunskaper och även läst 
psykologi och företagsekonomi.

Jan Johansson är född 1940 och innehar bostads-
rätt i HSB brf Vallen, där han är ordförande sedan 
14 år. Han är HSB-ledamot och varit aktiv i Di-
striktsrådet. Jan har ett yrkesmässigt förflutet som 
ekonomichef för Värnamo sjukvårdsområde, där 
han tidvis även vikarierat som sjukvårdsdirektör. 
Innan flytten till Värnamo tjänstgjorde han som 
administratör/ekonom i Malmö, Ljungby och 
Växjö. Vidare har han erfarenhet från arbete inom 
revisionsbyrå och bank. På det ideella verksam-
hetsområdet har Jan varit engagerad ledare och 
styrelseledamot i frikyrklig ungdomsverksamhet, 
arbetat med frågor kring sjukhuskyrkan och ingår 
nu i ledningsgruppen för Erikshjälpen i Värnamo.

charlotte edgren, född 1970, bor i bostadsrätt i 
HSB brf Jutarum i Halmstad där hon varit både 
ordförande och sekreterare. Hon arbetar yrkes-
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mässigt sedan 2001 som PA-konsult på länssjukhu-
set i Halmstad med bland annat förhandling, re-
krytering, löneöversyn och olika utvecklingsfrågor. 
Tidigare har hon arbetat på personalsidan inom 
Samhall. Hon är fil.kand från högskolan i Halm-
stad inom arbetsvetenskap och personalorganisa-
tion. Charlotte invaldes i HSB Götas styrelse vid 
stämman i maj 2009.

Torbjörn hägg, född 1965, invaldes i HSB Götas sty-
relse 2009. Han var styrelsesuppleant 2006-2008. 
Torbjörn är engagerad som HSB-ledamot i flera 
brf i Vetlanda och var från 2009 ordförande i Di-
striktsrådet för Höglandet, där han även tidigare 
varit ledamot i många år. Till vardags är han eko-
nomichef på MP-bolagen i Vetlanda, som är en pri-
vatägd koncern med huvudinriktning mot såväl 
metallbearbetning som träförädling. I botten är 
han civilekonom. Torbjörn tillför styrelsen kompe-
tens inom främst ekonomi och föreningsorganisa-
tion.

DISTRIKTSRåD Och FOKUSGRUppeR
I vardera av de fem distrikten arbetade ett Distrikts-
råd (vald av distriktsstämma) fram till inledningen 
på hösten 2011. Därefter avvecklades rådens roll, i 
enlighet med besluten runt föreningens nya stad-
gar.

För att stimulera ett utvecklingsarbete startades 
under september tre Fokusgrupper med uppgift 
att analysera och lägga fram förslag till förbättring-
ar och förnyelser inom våra kärnverksamheter 
medlem, nyproduktion och förvaltning. Grupper-
na utses, efter nominering från distrikten, av hu-
vudstyrelsen och rapporterar direkt till denna.

VD
Henrik Zäther, född 1965, har varit VD under verk-
samhetsåret. Principer om VDs ersättningar och 

övriga anställningsvillkor återfinns på sid 19. Ut-
värdering av VD:s arbete är genomförd enligt ko-
den av styrelsen.

leDnInGSGRUpp
HSB Götas koncernledningsgrupp består, utöver 
VD av Evalotte Skoglund, Lise-Lei Hugosson, Rolf 
Lind och Janolof Person. Ledningsgruppen träffas 
efter en särskild mötesordning.

ReVISOReR
På föreningsstämman 2011-05-12 valdes Mattias 
Hultberg, KPMG till revisor samt Lisa Tenggren, 
KPMG till revisorssuppleant. Då Hultberg avsluta-
de sin tjänst på KPMG under hösten valdes plats-
chefen för KPMG i Jönköping, Pontus Erliden, in 
som ordinarie revisor vid en extra stämma den 12 
oktober. HSB Riksförbund har därutöver utsett Bo-
Revision, Ingvar Albrektson, som revisor. Revi-
sionsberättelsen återfinns på sidan 30 i Årsredovis-
ningen. Arvoden och kostnader för revisionen 
framgår av sidan 19.

Ledningen sammanträder med revisorerna två 
gånger per år.

InTeRnKOnTROll
Vår interna uppföljning och kontroll bygger på 
månatlig avstämning mot budget per rörelsegren 
liksom mot uppsatta verksamhetsmål. Åtgärdan-
de/kompenserande insatser vidtas där kontrollen 
visar behov av detta eller där kontrollen kan anses 
svag. Särskild internrevisor finns ej.

AVVIKelSeR FRån KODen
HSB Göta har vid bokslutstillfället ingen avvikelse i 
förhållande till regelverket i HSB kod.

hSB:S KäRnVäRDeRInGAR:
engagemang  Vi vill skapa det goda boendet
Trygghet  Vi står för ekonomisk, fysisk och social trygghet
hållbarhet  Vi arbetar med långsiktighet, kvalitet och miljömedvetenhet
Omtanke  Vi visar hänsyn och empati
Samverkan  Vi samarbetar i öppenhet
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