
HSB -där möjligheterna bor 

GRANSKNINGSRAPPORT TILL 

FÖRENINGSSTÄMMAN 2021 I HSB GÖTA 

Uppdraget som föreningsgranskare är att övergripande granska medlemmens rätt till 
insyn och inflytande i medlemsföreningen. Granskningen tar sin utgångspunkt i HSBs 

kod för föreningsstyrning. 

Föreningsgranskarna har för sitt uppdrag haft digitala kontakter (p g a Covid 19) med 
HSB Götas styrelseordförande samt föreningsledning. Kontakter har även tagits med 

föreningens valberedning och stämmovald revisor. 

Vid vår granskning konstaterar vi att HSB Götas styrelse, i avlämnad föreningsstyr
ningsrapport i årsredovisningen, anger att föreningen "vid bokslutstillfället har icke 

anmärkningsvärda eller inga avvikelser alls att rapportera" visavi HSBs kod. 

Enligt undertecknade föreningsgranskares uppfattning har styrelsen och föreningen i 
allt väsentligt uppfyllt syftet med öppenhet gentemot medlemmarna. Vi har kontrollerat 
information på föreningens webbplats inför bl a stämman. Stämmohandlingar och 
protokoll liksom styrelseprotokoll med bilagor mm har likaså granskats. 

Vi anser att det inte finns anledning att uttala kritik mot den information som lämnats till 
medlemmarna med avseende på kraven i HSB Kod. Vissa framsteg i förhållande till 
föregående års granskning har också noterats, särskilt vad gäller ordning och 
redovisning av bilagor till stämma- och styrelseprotokoll. 

Dock anser vi att det fortfarande finns utrymme för förbättringar. Det gäller inte minst 
en bättre sammanhållen redovisning av de styrande dokumenten på webbplatsen, som 

inte alls är lättillgänglig för den som önskar fördjupa sig i och påverka verksamheten. 

Vi noterar även att något egentligt möte mellan styrelsen och revisorerna ej ägt rum 
under året. Förbättringsmöjligheter finns också genom att utveckla styrelsens 
beslutsunderlag och uppföljning av verksamheten. Likaså bör en utbildningsplan för 

varje enskild styrelseledamot utarbetas. 

Nyrekrytering av och kontakter med HSB-ledamöter har främst p g a pandemin 

försvagats under året, vilket oroar för framtiden då ledamoten är ryggraden i bostads

rättsföreningarnas medlemsnytta. 

Föreningsgranskningsrapporten har tillställts ordförande, revisorer och valberedning i 

god tid före kallelsen till föreningsstämman 2021. 

Slutligen anser vi föreningsgranskare att föreningen har tagit tillvara medlem

marnas rätt till insyn och inflytande i enlighet med stadgarna och intentionerna i 

HSB kod för föreningsstyrning. 
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