
§12 FÖRENINGSGRANSKNINGSRAPPORT TILL FÖRENINGSSTÄMMAN
Det uppdrag föreningsgranskare har är att övergripande granska medlemmens rätt till insyn och 
inflytande i medlemsföreningen. Granskningen tar sin utgångspunkt i HSBs kod för 
föreningsstyrning.

Kontakt har tagits med föreningens revisor, valberedning och styrelsens ordförande samt VD för 
HSB MälarDalarna. Som ett komplement till rapporten har en enkät via telefon genomförts där HSB 
ledamöter från 11 olika orter inom HSB MälarDalarna fått ge sitt omdöme. Resultatet presenteras i 
bilaga 1 till rapporten.

Föreningsgranskningen har utförts med kontroller av företrädesvis publicering av information på 
förenings webbplats inför stämman. Det finns inte anledning att ha synpunkter på den information 
som lämnats till medlemmarna.

Föreningsgranskningsrapporten har tillställts ordförande i god tid innan tidpunkt för kallelse till 
föreningsstämman.

Slutligen anser föreningsgranskaren att föreningen har tagit tillvara medlemmarnas rätt till insyn och 
inflytande i enlighet med HSBs kod för föreningsstyrnings intentioner.

Ort och datum

Örebro 2021-03-25

Lars Ramstierna

Bilaga 2



Bilaga 1 - Resultat från enkät till HSB-ledamöter

FRÅGA 1
Hur lätt är det att få respons och feedback när man kontaktar HSB MälarDalarna?

Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt

8,3% 58,3% 33,3% 0,0%

FRÅGA 2
Hur öppet och transparent tycker du att HSB MälarDalarna är?

Mycket öppet Ganska öppet Inte så öppet Slutet

8,3% 75,0% 8,3% 8,3%

FRÅGA 3
Hur väl anser du att HSB MälarDalarnas hemsida ger tillgång till relevant information?

Mycket väl Ganska väl Inte så väl Inte alls

33,3% 50,0% 8,3% 0,0%

8,3% svarade: Har ingen uppfattning.

FRÅGA 4
Hur upplever du medlemmars möjligheter att påverka inom HSB MälarDalarna?

Mycket stor Ganska stor Inte så stor Obefintlig

0,0% 66,7% 25,0% 0,0%

8,3% svarade: Har ingen uppfattning.

FRÅGA 5
Hur upplever du att det nu sammanslagna HSB MälarDalarnas lokala representation är?

Bättre än innan fusionen Lika bra som innan fusionen Sämre än innan fusionen

8,3% 50,0% 33,3%

8,3% svarade: Har ingen uppfattning.




