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§33   Motion till HSB MälarDalarnas årsstämma den 10/5 – 2021
rörande medlemsaktiviteter 

Vi lever i en tid då enskilda medlemmar inte alltid vet vad HSB står för och vad som är 
tanken med HSB. Det som saknas i dagens samhälle är en vi-känsla, en vi-känsla som är 
viktig för HSBs fortlevnad. Detta måste börja bli ett fokusområde för HSB på riksnivå, på 
regionnivå men även på enskild BRF-nivå.  

För att lyckas med det, tror vi, så behöver vi skapa samtalsrum/forum för föreningarna där 
vi kan diskutera just medlemsaktiviteter. Medlemsaktiviteter som kan skapa en känsla av 
att HSB ger tillbaka till den enskilde medlemmen. Aktiviteter som exempelvis resor 
sponsrade både av HSB MälarDalarna och av bostadsrättsföreningarna.  

Ett exempel kan vara abonnera en buss för 50 personer till Ullared. Denna resa kostar, från 
Västerås ca 18 000 kronor per buss. Ett problem för mindre föreningar kan vara att fylla en 
hel buss och känna att det är värt pengarna. Men tillsammans med andra föreningar kan 
resor, som man kanske aldrig själv skulle arrangera, möjliggöras.  

(Med glimten i ögat) Exemplet handlade om en bussresa där medlemmarna är inlåsta på 
bussen under en längre tid. Det ger dem möjlighet att skapa bekantskap sinsemellan. Men 
också möjlighet att skapa ett starkare band.  

Med starkare band, medlemmar emellan, kan man skapa bättre grannsamverkan. HSB som 
kooperativ kan få lättare, i det långa loppet, att växa mot konkurrenterna.  

För att öka, eller till och med skapa, en vi-känsla, vill vi från Brf Storspoven föreslå att: 

a. Styrelsen för HSB MälarDalarna ser över möjligheten att skapa ett forum som
möjliggör för föreningar att diskutera medlemsaktiviteter

b. Styrelsen för HSB MälarDalarna ser över en möjlighet skapa ett konto i storlek
mellan 50 000 – 100 000 kr. för medlemsaktiviteter

c. Styrelsen för HSB MälarDalarna skapar regler för att kunna äska pengar till sådana
medlemsaktiviteter

För HSB brf Storspoven i Västerås 

Roman Dostál, ordförande 
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§33 MOTION 
från Roman Dostál, HSB brf Storspoven i Västerås, gällande medlemsaktiviteter.  

Yttrande över motionen gällande medlemsaktiviteter 
Motionen från Roman Dostal till HSB MälarDalarna är i text och förslag exakt samma motion 
som Roman Dostal tillsände HSB MälarDalarna ordinarie föreningsstämma år 2020. 
Föreningsstämman beslutade då att avslå satserna B och C samt besvara sats A.   
I yttrande över motionen meddelade styrelsen att de delar motionärens önskan om att vi 
känslan och de band som förenar oss ständigt måste ges näring för att växa sig starkare. Hela 
organisationens gemensamma framtidsutmaning är att envist hålla fast vid en kontinuerlig 
ägardialog och ett stabilt nätverksarbete som ger trygghet till nuvarande och framtida 
generationer av styrelser.  
Just nu är det också speciellt viktigt med tanke på den pågående pandemin som hindrar allt 
eller stora delar av det fysiska utbytet som vi haft mellan organisationen alla delar.  
Den plattform/forum som motionären efterfrågar och som möjliggörs under normala 
omständigheter genom ägarträffar, ordförandemöten, verksamhetsmöten och genom HSB-
ledamoten har vi ett gemensamt intresse att vidareutveckla. 
Sen är det självklart så att HSB MälarDalarnas styrelse tillsammans med alla HSB 
bostadsrättsföreningarnas styrelser och de aktiva medlemmar ständigt måste aktivt arbeta för 
att skapa trygga hållbara boendemiljöer som uppmuntrar till sociala kontakter, ökad VI känsla 
och engagemang. 
Vid förra året ordinarie föreningsstämma då motionen för första gången behandlades delade 
föreningsstämman styrelsens uppfattning om att tidpunkten för skapandet av konton där stora 
belopp avsätts för fritidsverksamhet inte är den rätta eftersom vi under de närmaste åren valt 
att för prioritera utvecklingen av de digitala tjänsterna. En satsning som för övrigt hela HSB 
rörelsen i Sverige valt att göra. 
Eftersom inga nya omständigheter har tillkommit anser styrelsen att beslutet vid HSB 
MälarDalarnas föreningsstämma 2020 därför skall ligga fast. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta: 
Att motionen därmed anses besvarad. 
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§ 33   Att vara konkurrenskraftig

Innan och efter fusionen skulle HSB MälarDalarna bli konkurrenskraftiga. Detta sades av 
styrelsen innan och av styrelsen tillsammans med VDn efter. Vad hände? När vi går igenom 
våra räkningar så ser vi inte att priserna blivit lägre alt. stannat på samma nivå. Tvärtom så 
har HSB blivit allt dyrare. Men inte nog med det, när VI som HSB-medlemmar kan få chansen 
att växa genom att få medlemmar som ingår i mer avtal, då är inte HSB med och konkurrerar 
på samma nivå. När föreningar frågar efter offerter för tjänster då lägger de sig ibland 
250 000 kr. över konkurrenterna, eller värre.  

Du som läser denna motion tänk dig in i denna situation. Du står hos en bilhandlare med mål 
att köpa en bil. Bilen skall nyttjas av dig och säkerställa att din vardag är enklare. Bilen kostar 
400 000kr. Du går till konkurrenten som säljer samma bil men för 300 000kr. Du börjar 
jämföra och inser att det endaste som skiljer är vem som säljer bilen. Vilken köper du?  

Alla vill ha det bästa till lägsta priset. Då kan det vara intressant att få veta varför HSB tar 
överpriser, lämnar offerter som är orimligt höga i jämförelse med konkurrenterna? 
Vi som medlemmar vill vara lojala och vara med och stärka märket men inte till vilket pris 
som helst.  

Ett annat problem vi ser, är att innan fusionen så kostade det vår förening 70kr per gång HSB 
kom till föreningen med bilen för att fixa ett arbete. Efter fusionen kostade det 100 kr, i år 
höjdes det med 100 kr till, till 200 kr. Nästan 180% ökning på ca 3 år Vi ser inte att HSB blir 
mer medlemsvänliga, tvärt om visar de på fler anledningar till varför vi inte bör vara kvar 
som medlemmar. Vilket är skittråkigt. 

HSB är ett varumärke som är förknippat med att det ska handla om OSS som MEDLEMMAR, 
att vi ska vara ett kooperativ som strävar efter att ta hand om varandra. Vi ska bygga 
bostäder till de som behöver de allra mest. Och vi ska inte ta ut avgifter för att bli rika och 
tjäna på det. HSB ska inte göra något gratis, men de ska inte tjäna på medlemmarna, VI ska 
tjäna på att vara med i HSB. Tyvärr visar de tidigare stycken här att HSB, som idag drivs mer 
som ett företag vars syfte är att tjäna pengar, är på väg åt fel riktning. 

För varför skall vi betala 250 000 kr mer för EN tjänst som vi kan få någon annanstans? 

Därför vill vi uppdra styrelsen att: 

- Se över hur VI som HSB kan växa
- Se över hur VI kan vara konkurrenskraftiga mot övriga konkurrenter
- Se över hur dagens företagsanda kan återgå till en kooperativanda (dvs sluta tjäna

pengar på befintliga medlemmar i form av överpriser)

För HSB brf Storspoven i Västerås 
Roman Dostál, ordförande 
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§33 MOTION 
från Roman Dostál, HSB brf Storspoven i Västerås, gällande att vara konkurrenskraftig. 

Yttrande över motionen Att vara konkurrenskraftig 
HSBs affärsidé  är att HSB MälarDalarna ska erbjuda och utveckla attraktiva bostäder och 
totalförvaltning med förstklassig service och kvalitet till HSB bostadsrättsföreningar, 
fristående fastighetsägare samt kommersiella kunder.  
Vi vill vara digitala och samtidigt lokala, en kombination som styrelsen och HSBs ledning såg 
större möjligheter att förstärka i och med fusionen.  
Att vara digitala, erbjuda totalförvaltning, att finnas på mindre orter, erbjuda kvalité och 
service är att vara konkurrenskraftiga och kräver sin organisation. Här är vi i HSB starka och 
vill fortsätta vara det.  
Vi kommer inte var den billigaste aktören men vi kommer vara den aktör som står stadigt 
oavsett om det är pandemi, poströstningsstämmor, stadgeändringar, tomträttsutköp, legionella 
besvär och mer därtill. Vi kommer vara den aktör som erbjuder totaltförvaltning med bra 
kvalitet i nya utvecklade digitala lösningar som underlättar för såväl våra medlemmar, kunder 
och medarbetare.  
På enskilda tjänster kommer det alltid att finnas billigare aktörer likt det finns bilhandlare som 
köper in och säljer vidare bilar snabbt och billigare än andra.   
Våra avtal och tjänster utvärderas och konkurrensutsätts, avtal omförhandlas och anpassas 
utifrån kund och önskemål. 
Kooperation handlar precis som motionären uttrycker det om att ta hand om varandra idag 
och i framtiden. Det tycker vi att vi gör i och med satsningen på totalförvaltning, kvalitet, 
digitalisering och fortsatt lokal närvaro. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta: 
Att motionen med detta anses besvarad. 
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§33   Har ni infört anställningsstopp sedan fusionen? 

Inför fusionen lovordade Mälardalens styrelse vilka satsningar som skulle göras och hur 
mycket bättre det skulle bli efteråt. Vad hände? Var är satsningarna? Hur har det blivit 
bättre? Vi ser inga förbättringar! Däremot ser vi hur HSB har blivit dyrare. Hur styrelsens 
arvode växt, hur VD-lönerna har ökat oförskämt mycket, men satsningarna på medlemmarna 
har uteblivit. 

HSB har anställda som har så många timmar inarbetade att de inte hinner ta ut sin semester 
och dessa timmar. När de väl blir ”tvingade” till ledighet finns det brist på arbetskraft för att 
genomföra det arbete vi medlemmar betalar för, genom våra avtal. Detta får inte ses som 
att vi klankar ner på de HSB anställda i Västerås, för de gör ett grymt bra jobb utifrån de 
förutsättningar de fått sedan fusionen. De behöver nya arbetskamrater och vi behöver få 
valuta för pengarna. Deras arbetsmiljö leder till psykisk ohälsa och detta problem måste 
åtgärdas. 

En regional styrelse som tar sina medlemmar för givet är en styrelse som kommer orsaka 
ekonomiskt förfall när föreningar väljer att lämna. Vår förening har redan sagt upp ett avtal, 
och frågan vi ställer oss dagligen är vilket avtal som faller härnäst. Vi i lokala föreningarna 
har backat upp HSB när medlemmar tryckt på ett byte. Dock har även denna styrelse sina 
gränser, och dagligen är ni (regionens ansvariga) och snuddar på den. 

Vissa kanske ställer sig funderande varför detta tas upp på stämman? Enkelt, styrelsen har 
det yttersta ansvaret för de medarbetare som finns i HSB. Det gjordes ett NMI förra året där 
HSB slår sig för bröstet att 83% av svarande medarbetare trivs på HSB. Och det bra, grymt 
kul att det är så! Men samtidigt visar undersökningen att nästan var femte medarbetare inte 
trivs på HSB. Vilket är ett problem. 

Jag har hört att det råder en tystnadskultur på HSB MälarDalarna där duktiga medarbetare 
sägs upp när de i undersökningar säger vad de tycker. Vi i Västerås har sedan årsskiftet stått 
utan arbetsledare, detta är problematiskt för det gör att vi i styrelser inte vet vem vi ska 
vända oss till, samtidigt som det skapar mer arbete för oss i styrelserna. Anledningen till att 
dessa två arbetsledare vi haft lämnat av diverse orsaker läggs hela skulden på ledningen. 
Istället för att ta till sig kritiken och göra något konstruktivt med den, eftersom dessa två har 
alltid helhjärtat arbetat med goda relationer till oss föreningar, så säger man upp dem, eller 
skrämmer iväg dem. Detta är inte ett HSB vi kan stå bakom. – Gör om och gör rätt, bort med 
tystnadskulturen och in med en konstruktiv dialog för att vi ska bli bättre. 
För att säkerställa att vi medlemmar skall få valuta för de dyra pengar vi betalar HSB.  
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          HSBs bostadsrättsförening Storspoven i Västerås 

Mälardalarna önskar vi stämman besluta att: 

- HSB MälarDalarna bemannar upp i Västeråsregionen. (Så att kollegorna mår bra och
inte riskerar att överarbeta och gå in i väggen.)

- Styrelsen satsar på de HSB anställdas välmående och inte stirrar sig blinda på
digitaliseringen. (Det är de välmående anställda som säkerställer att det finns ett
medlemsunderlag, inte en dyr digitalisering)

- Styrelsen presenterar hur fusionen lett till att det blivit billigare för medlemmarna,
(Vi ser enbart att tjänsterna blivit dyrare)

Risken blir annars att fler än Storspoven kommer att börja se sig om till andra områden. 

För HSB brf Storspoven i Västerås 

Roman Dostál, ordförande 
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§33 MOTION 
från Roman Dostál, HSB brf Storspoven i Västerås, Har ni infört anställningsstopp sedan 
fusionen?  

Yttrande över motionen Har ni infört anställningsstopp sedan fusionen? 
HSB MälarDalarnas viktigaste resurs är dess medarbetare. Att ha rätt bemanning är en 
förutsättning för att kunna utföra ett arbete med god kvalitet och i rätt tid. Att medarbetare 
inte arbetar för mycket och hinner med sitt arbete är ett ansvar som verksamheten har. HSB 
arbetar kontinuerligt med aktiviteter som ska förbättra arbetsmiljö och trivsel. Alla 
verksamheter har månatliga arbetsplatsträffar där en stående punkt på dagordningen är 
arbetsmiljö. Att genomföra NMI är en viktig del att ta pulsen på hur organisationen mår. 
Ledningen har tagit del av resultatet från höstens NMI och fokuserar på att sätta in åtgärder på 
de områden som inte når upp till de mål som finns för organisationen. Dessa åtgärder kommer 
att följa upp på kommande NMI för 2021. Självklart strävar HSB MälarDalarna att bli en så 
bra arbetsgivare som det bara möjligt går. 
Fusionen har stärkt organisationen både ekonomiskt och resursmässigt. Vi fick en samlad 
kompetensnivå som ingen av föreningarna var och en hade kunnat uppnå var och en för sig. 
Vi har den finansiella plattformen för att kunna göra de investeringar vi behöver för att möta 
marknadens kommande krav på oss som leverantör. Ett löfte om lägre priser som ett argument 
för fusionen utlovades inte av styrelsen. Däremot såg styrelsen möjlighet till ökad lokal 
närvaro, möjlighet till större inflytande på nationell nivå och större möjlighet att satsa på nya 
tjänster och investering i digitalisering. Priset för de tjänster som HSB MälarDalarna utför 
behöver alltid utvärderas för att följa vad tjänsterna kostar på marknaden och för att få 
täckning för de kostnader som organisationen har för att utföra tjänsterna. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta: 
Att motionen med detta anses besvarad. 
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§33   Säkerställ att protokollen på HSB-portalen är fullständiga 

När man önskar läsa protokoll från föregående stämmor är de inte fullständiga. 
Ett protokoll är fullständigt med alla bilagor som diskuteras vid en stämma.  Dvs: 

- Motioner och dess svar.
- Valberedningens förslag.
- Material som styrelsen eller ledningen presenterar.

Det är viktigt för att medlemmar skall kunna följa upp besluten och kunna se tillbaka vilka 
motioner som diskuterats och följa upp att besluten efterföljs. 

Egentligen är detta inte en motion som skall behövas skrivas, då det redan är reglerat i andra 
texter, så som föreningsstyrningskoden. Men tyvärr efterlevs den inte. 

Därför önskar vi stämman besluta att: 
- Komplettera de protokoll på hemsidan med bilagor som nämns ovan.
- Efter varje stämma lägga upp protokoll och samtliga bilagor.

Detta är en demokratisk rättighet och samt underlättar det ett arbete för de anställda som 
ska slippa ta fram motioner från de tidigare åren. 

För HSB brf Storspoven i Västerås 

Roman Dostál, ordförande 
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§33 MOTION 
från Roman Dostál, HSB brf Storspoven i Västerås, gällande Protokoll. 

Yttrande över motionen Säkerställ att protokollen på HSB-portalen är fullständiga 
I enlighet med lagen om ekonomiska föreningar ska det föras protokoll vid 
föreningsstämman. Senast tre veckor efter föreningsstämman ska protokollet hållas 
tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. Enligt lag har varken medlemmar eller andra 
rätt att kräva att en kopia av protokollet skickas till dem utan protokollet får läsas på platsen. 
HSBs kod för föreningsstyrning anger att föreningens stämmoprotokoll från de tre senaste 
åren i format möjligt för utskrift ska finnas på hemsidan. 
HSB har genom koden valt att gå längre än lagen kräver. HSB MälarDalarna har valt att 
publicera protokollen utan bilagor. Att alltid kräva att lägga ut bilagor kan vara känsligt och 
att gå väl långt i vissa fall. Bilagorna finns i stämmohandlingarna. Bilagorna finns dessutom 
alltid att ta del av hos HSB MälarDalarna för de medlemmar som så önskar och som inte har 
tillgång till stämmohandlingarna.. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta: 
Att avslå motionen. 
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§33   Tjänstemännens uppdrag 

Under våren 2020 skickade jag skrivelser till styrelsen där jag ställde vissa frågor. Då blir jag 
kontaktad av VDn Maria Engholm där hon undrar om jag kan tänka mig ett samtal med Erik 
Larsson gällande mina frågor. Sagt och gjort mötet bokades. Men samtalen kretsade kring 
att smutskasta en ordförandekandidat. Detta trots att ingen utredning gjorts vi tidpunkten, 
utan att Larsson samtalat med kandidaten för att få ta del av dennes historia. Det var 
olyckligt det som skedde förra året, att tjänstemän åkte runt till föreningar och spred en 
vinklad information.  

Det är som så att styrelsen är de som är chefen över VD. Att då tjänstemän är ute och 
påverkar kommande val, ett val som kan komma att påverka deras anställning är, förutom 
odemokratiskt, helt fel. Och att tjänstemännen ifrågasätter valberedningen är högst 
olämpligt, där det fördes en diskussion hur vida en valberedare kan uttrycka sig på ett eller 
annat sätt. 

Jag skrev då till styrelsen och bad om att få svar huruvida de anser det lämpligt att 
tjänstemännen lägger sig i valen och blandar sig in i valberedningsarbetet. Detta utan svar. 

Därför skriver jag nu en motion där jag ber stämman besluta att: 

- En VD eller annan tjänsteman/kvinna inte lägger sig i valen
- Att de inte aktivt påverkar medlemsföreningar i relation till årsmöten/extraårsmöten
- Att det förtydligas i en VD´s roll att denne inte skall på egen hand eller genom någon

underställd föra diskussioner. Diskussioner i syfte för att påverka valen.

För HSB brf Storspoven i Västerås 

Roman Dostál, ordförande 
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§33 MOTION 
från Roman Dostál, HSB brf Storspoven i Västerås, gällande tjänstemännens uppdrag. 

Yttrande över motionen gällande Tjänstemännens uppdrag 
För de flesta av oss i styrelsen för HSB MälarDalarna är det första gången som vi får ta del av 
en motion som så öppet och otyglat försöker ta ära och heder från två av organisationens 
företrädare. 
Det är så ovanligt med den här typen av framställning att styrelsen för HSB MälarDalarna 
starkt övervägde att betrakta ”motionen” som en färgad partsinlaga och inte en motion.  
Men eftersom vår vd Maria Engholm och medlemsansvarig Erik Larsson bestämt höll fast vid 
att sådana här typer av skrivelser absolut inte skall undanhållas HSB MälarDalarnas ägare 
väljer styrelsen att betrakta skrivelsen som en motion. 
Att det i sådana här fall råder vitt skilda uppfattningar av vad som sagts och gjorts och hur det 
skall tolkas är väl för de flesta ingen överraskning. 
Eftersom motionären hävdar att Maria Engholm och Erik Larsson på ett odemokratiskt vis 
ifrågasatt valberedningens arbete har styrelsen därför inhämtat valberedningen syn på denna 
anklagelse.  
Valberedningen ordförande Britt-Marie Södarv tillbakavisar Romans Dostal påstående som 
osant.  
Den här tiden på året är en av HSB MälarDalarnas viktigaste delar av ett verksamhetsår. Från 
mars till första veckorna i juli deltar under ett vanligt år organisationens företrädare på 100-
tals föreningsmöten och föreningsstämmor med tusentals deltagande medlemmar. Allt för att 
om möjligt stärka organisationen och ge självförtroende och råg i ryggen och uppmuntran till 
alla företrädare. Den här gången fungerade tydligen inte det. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta: 
Att motionen därmed anses besvarad. 
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§33   Valberedningen 

Fram till 2020 har HSB Mälardalarna haft en valberedning som bestått av 5 
individer/ledamöter. Detta har ansetts vara bra för att få en bredd över regionen. Under 
våren 2020 hade vi ett läge där den sittande ordförande i MälarDalarna utmanades och fick 
majoriteten av valberedningen emot sig.  
    Detta ledde till vilda diskussioner och slutade med att ordförande, efter att han blev 
omvald, gick upp och föreslog att valberedningen skulle enbart bestå av 4 ledamöter. Varav 
en är sammankallande, och hans f.d. ordf. kollega. Detta är beklagligt och inskränker 
demokratin.  
   Redan dagen efter årsmötet avsade sig en erfaren och väldigt omtyckt ledamot i 
valberedningen sin plats. Anledningen till det får vara osagd för det är inte min plats att lyfta 
fram varför hon valde att kliva av. 
    Så förutom detta att man på årsmöte väljer en ledamot som för det första inte är 
tillfrågad, till valberedningen, så har man valt att gå ner i antalet för att ”minska” risken för 
en oenig valberedning. Vad blir nästa steg om vi skulle detta år 2021 få en oenig 
valberedning 3–1 som vill byta ut ordförande, skall vi då minska antalet igen? 
Det är också olyckligt att en i valberedningen under denna period 2019–2020 var väldigt sjuk 
i en allvarlig sjukdom. Detta visste valberedningen och styrelse om, men trots allt valde man 
att minska styrelsen till 4. Nu är det så att jag är glad att denna individ klarat sig, för oavsett 
vad jag tycker om arbetssättet, önskar jag hen ett långt och friskt liv. Men som vi under 2020 
tragiskt nog fick uppleva så kan man inte styra över öden, därför måste man alltid förebygga. 
    Vidare behöver vi också säkerställa att valberedningen inte består av vänner och tidigare 
kollegor i uppdraget. För det underminerar demokratin då vänner och kollegor tenderar att 
motarbeta den demokratiska processen genom att vara blinda för de förändringar som 
behöver ske i styrelser. Detta fick vi se prov på förra året på årsstämman. 

Idag sitter det individer i valberedningen som innehaft styrelseuppdrag i HSB Dalarna och 
nära arbetssamarbete med sittande styrelse. Det blev en valberedning som arbetade för 
styrelsen och inte för medlemmarna. Detta är inte en valberedning som jobbar för 
MälarDalarnas bästa. För att förklara banden lite… 
    Britt-Marie Södarv är valberedningens sammankallande, och fd. ordförande i Dalarna, 
därmed även nära band med VD Maria Engholm. Södarv har förutom nära band till de 
ledamöter i styrelsen idag som satt med henne i Dalarna, även ett band till dagens 
ordförande där de samarbetade för att få igenom denna fusion. De känner varandra även 
genom riksuppdraget där Södarv är ledamot i valberedningen. Hon har varit med där när 
Engholm satt i styrelsen fram tills det året fusionen skulle gå igenom då hon klev av och 
Ringqvist fick den platsen.  

Det är som sagt sällan bra med en valberedning med nära relationer. En valberedning skall 
ha kunskap om uppdragen vilket jag inte ifrågasätter. Det jag ifrågasätter är lämpligheten 
pga. de nära banden. De övriga ledamöterna som valdes in sommaren 2020 är även de i nära 
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relation till dagens styrelse. Detta mina vänner är inte en valberedning som kommer att 
arbeta för er, utan de arbetar för sina vänner så att de kan sitta kvar, som vi såg förra året. 
Samt att de utifrån sina relationer har eget intresse, vilket är att de mål de hade när de själva 
satt i styrelsen skall uppfyllas. Valberedningen skall inte vara styrelsens vänner, de ska vara 
kritiskt granskande av kandidaterna och styrelsen för att få till den bästa styrelsen som 
arbetar för oss medlemmar. 

Därför föreslår jag stämman att: 

- Det i stadgarna skall stå – en valberedning skall bestå av minst 5 personer.
- Det i föreningsstyrningskoden skall regleras att individen i valberedningen skall vara i

oberoende ställning till styrelsen.
- I föreningsstyrnings koden lägga till - En valberedare skall inte suttit i styrelsen de

senaste tre åren.

För HSB brf Storspoven i Västerås 

Roman Dostál, ordförande 
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§33 MOTION 
från Roman Dostál, HSB brf Storspoven i Västerås, gällande Valberedningen. 

Yttrande över motionen Valberedningen 

Valberedningens uppdrag 
Valberedningens arbete regleras inte av lag utan av föreningens stadgar och HSBs kod för 
föreningsstyrning samt föreningens valberedningsinstruktion. Föreningsstämman fastslår i 
enlighet med stadgarna varje år en instruktion för valberedningen. En valberednings uppdrag 
är att bereda förslag till de val som stämman har att fatta beslut om. Valberedningens arbete 
utgår alltid från samarbete, respekt och med integritet för uppdraget och att samtliga 
nominerade är tillfrågade, intervjuade och har accepterat att stå till förfogande som valbara 
kandidater. Även nominerade kandidater till valberedningen har fått fråga och accepterat att 
stå till förfogande som valbara på stämman.  

Föreningsstämman 
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Stämman är överordnad styrelsen 
och kan ge uppdrag till styrelsen, valberedning och föreningsgranskare. 
Det är varken styrelsen eller valberedningen som beslutar om antalet ledamöter i 
valberedningen utan föreningsstämman 
Stämmans fullmäktige har att fatta beslut utifrån framförda förslag, förutsatt att de inte bryter 
mot gällande stadgar och i § 31 kan vi läsa om den begränsning som gäller, dvs att det lägst 
får vara 3 ledamöter i en valberedning. Föreningsstämmans fullmäktige beslutade, vid 
föreningsstämman 2020, i demokratisk ordning och med 93 röster för 4 ledamöter och 20 
röster för 5 ledamöter att valberedningen skulle bestå av 4 ledamöter. 

Stadgarna – antal ledamöter i valberedningen 
HSB MälarDalarnas stadgar följer HSBs normalstadgar och anger att valberedningen ska 
bestå av lägst tre ledamöter. HSB MälarDalarnas valberedningsinstruktion anger att 
valberedningen bör högst bestå av fem ledamöter. Det är upp till föreningsstämman att besluta 
hur många ledamöter valberedningen högst ska bestå av. Som ovan angivits beslutade 
föreningsstämman 2020 att valberedningen skulle bestå av 4 ledamöter. 

HSB gemensamma styrdokument 
HSBs kod för föreningsstyrning är ett av de tre HSB gemensamma styrdokumenten som 
beslutas på HSB Riksförbunds föreningsstämma. Styrdokumenten är en gemensam 
överenskommelse som underlättar vår samverkan och håller samman organisationen under det 
gemensamma varumärket. En ändring av HSBs kod för föreningsstyrning kräver beslut av 
HSB Riksförbunds föreningsstämma. 

Oberoende och valbar till ledamot i valberedningen 
Det är viktigt att valberedningen har en god samverkan både med medlemmar och styrelse 
samt övriga vilkas förtroendeuppdrag som stämman ska tillsätta. Valberedningen behöver 
bland annat inhämta kunskap om hur styrelsearbetet fungerar och om föreningens strategiska 
utmaningar och därmed vilken kompetens styrelsen bör bestå av framöver. Det är viktigt att 
valberedningen känner till hur styrelsearbete fungerar och har en god dialog med styrelsen. 
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Erfarenhet av föreningen och styrelsearbete är meriterande som valberedare. Det är stämman 
som avgör om en tidigare styrelseledamot är lämplig att väljas till ledamot i valberedningen. 

Övrigt 
Valberedningen bereder val för att underlätta föreningsstämmans beslut. Det finns inte något 
som hindrar att andra förslag läggs fram. Det är slutligen stämman som bestämmer. 
Det kan noteras att föregående ordinarie föreningsstämma tydligt visar på de olika organens 
funktioner och att valberedningens uppdrag är att vara beredande. Stämman beslutade genom 
ett mycket tydligt majoritetsbeslut att inte välja i enligt den dåvarande majoriteten av 
valberedningens förslag. 
Samtliga val som förrättades på föreningsstämman i juni 2020 visar att fullmäktige har en stor 
tilltro till de valda ledamöterna, röstsiffrorna talar sitt eget tydliga språk. Besluten fattades 
genom en demokratisk beslutsprocess. 
Med anledning av vad som anförts ovan anser styrelsen det svårt att tillmötesgå motionären. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta: 
• Att avslå yrkandet att genomföra stadgeändring för HSB MälarDalarna avseende antalet 

ledamöter i valberedningen. 
 

• Att avslå yrkandet att om justering av det HSB gemensamma styrdokumentet HSBs kod 
för föreningsstyrning, som antas av HSB Riksförbunds föreningsstämma, vad gäller 
valberedningens oberoende och vem som är valbar ledamot till valberedningen 
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§33   Energitrygg 

Ni kommer nu få ett exempel från vår förening för att ni ska få en bild av problematiken. 
Vår förening har under början av 2018 valt att teckna avtal med HSB Mälardalen gällande 
energitrygg. Detta är ett avtal vi ångrar dyrt idag.  

Månads/årsavgifter till 
HSB. 

Storspoven vinst HSB vinst 

2018 -52 500 kr. 124 284 kr. 124 284 kr. 
2019 -91 692 kr. 189 266 kr. 189 266 kr. 
2020 -93 132 kr. 20 298 kr. 20 298 kr. 
2021 -94 529 kr. 189 266 kr. baserat på 

tidigare år 
189 266 kr. baserat på 
tidigare år 

2022 -95 947 kr. 189 266 kr. baserat på 
tidigare år 

189 266 kr. baserat på 
tidigare år 

Årspremie 
ecoguard 
dosa. 

5813 x 5 år = 29 065 kr. 
Dvs - 29 065 kr 

Vinst. Summa 881 348 kr Summa 881 348 kr 
Inv.kostnad -456 865 kr. (summan

mån.avg. + årspremien)
-350 000 kr.

Vinst minus 
investering 

424 483 kr 531 348 kr 

(Summorna är baserade på fakturorna under åren) 
Föreningen kommer, om trenden fortsätter få enbart ca 80% av den utlovade vinsten som vi 
skulle dela 50/50. Detta är enligt oss inte förenligt hur HSB skall behandla sina medlemmar. 
När diskussionen tas upp med HSB får vi som svar ”Detta är pengar som annars utan 
energibesparing skulle gått till Mälarenergi.”  

2019 gör vi båda en besparing för en summa av 378 532 kr. dela detta på 50/50 så har vi 189 
266 kr. var. Sedan drar vi av 91 692 kr/år dvs en besparing på 97 574 kr/år. 
Delar vi på 350 000 kr/5 (år) för HSBs investering, har HSB en kostnad per år på 70 000 kr/
år ser vi vinsten för HSB är den på 119 266 kr/år 

För oss är inte problemet vart pengarna annars skulle gå, utan hur de fördelas. Föreningen 
skulle spara 881 348 kr för sina medlemmar men efter avgifter sparar vi enbart 424 483 kr. 
under 5år. HSB Mälardalarna sparar 531 348 kr.  

Om det inte vore nog, så har nu våra medlemmar sedan 2018 börjat klaga på att det är kallt i 
lägenheterna under vintrarna. Detta är en konsekvens som inte togs upp av HSB som vi litade 
på, en ganska viktig konsekvens. När vi frågar vad vi kan göra för att få det varmare i 
lägenheterna får vi som svar att det är möjligt men då kommer HSB kräva högre 
vinstfördelning. Hur är detta möjligt, att som en av HSBs största föreningar och dessutom en 
styrelse som backat upp HSB när medlemmar i föreningen ifrågasätter HSB, att vi behandlas 
så. Hur går det ihop med vad HSB står för? 
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En konsekvens som kan komma är att medlemmar, om de väljer att driva detta som ett 
problem i rätten, kan få rätt till avgiftssänkning, vilket är ytterligare ett problem som vi som 
förening behöver ha i beaktning.  

Detta ser vi som ett problem som kan uppstå på flera föreningar och om man inte få reda på 
konsekvenser är risken stor att era medlemmar kommer drabbas av att de fryser, och ni kan 
inte göra något åt det. Därför är det viktigt att HSB MälarDalarna ser över detta upplägg och 
ger medlemsföreningar möjlighet att dra sig ur utan konsekvenser. Risken är annars att 
föreningar blir tvungna att betala mer till HSB eller att medlemmar kommer be om lägre 
avgifter, vilket de i så fall har rätt till. 

Därför vill vår förening att 

- HSB Mälardalarnas styrelse tar ett ansvar och ser över hur detta avtal är skadligt för
medlemmar och säkerställer att alla konsekvenser presenteras.

- Ser över hur avtalen är utformade och säkerställer att det faktiskt blir 50/50 om det
är så att medlemsföreningar mot all förmodan väljer köpa tjänsten.

- HSB ger föreningar som upplever problem, efter avtalets inträde, möjligheten att
kunna säga upp avtal som skapar problem för föreningarnas medlemmar.

- Att HSB MälarDalarna (om avtalet inte kan sägas upp i förtid) återbetalar skillnaden
till föreningarna. (vilket är ett plåster på såret men irritationen hos medlemmarna är
kvar och vi kan tvingas sänka avgifterna, alternativt betala mer till HSB vilket är en
förlust det också).

- Att i de fall boendemedlemmar börjar kräva avgiftssänkning, skall föreningen kunna
dra sig ut från energitrygg utan problem.

För HSB brf Storspoven i Västerås 

Roman Dostál, ordförande 
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§33 MOTION 
från Roman Dostál, HSB brf Storspoven i Västerås, gällande Energitrygg. 

Yttrande över motionen Energitrygg 
Bedömningen som görs gällande energitryggsavtalet hos Brf Storspoven, är att vad 
föreningen gör är att blanda ihop den fasta och den rörliga delen i vinstdelningsavtalet.    
Vinstdelningen görs bara på den rörliga delen så klart och är enbart kopplat till HSBs 
initiala investering i all utrustning kopplat mot energitrygg. 
Den fasta delen som är konsulttimmar är ju också en förutsättning för att den rörliga 
delen skall minska. 
Gällande temperaturen så är den satt efter en överenskommelse med styrelsen vid 
tecknande av avtalet. Verksamhetschef har haft ett möte med ordförande 29/3-21 där 
inga av dessa frågor påtalades till verksamhetschefen.  
Ärendet är ingen ägarfråga eller styrelsefråga, den skall till verksamheten som hanterar 
avtalsfrågor. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta: 
Att avslå motionen. 
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