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HSB-RÖRELSENS GEMENSAMT  
UTARBETADE STYRDOKUMENT
På HSB Riksförbunds stämma 2011 fastställdes 
tre nya styrdokument: HSB Kompassen 2012 
– 2015, HSB Kod för föreningsstyrning och 
HSB Varumärkesriktlinjer. HSB Malmö har i 
sin verksamhetsplanering och uppföljning 
utgått från dessa dokument. Denna rapport 
beskriver hur HSB Malmö följer de av För
bundsstämman fattade besluten.

HSB KOMPASSEN 2012-2015
Styrdokumentet HSB Kompassen har beslutats 
att vara HSBrörelsens övergripande vägvisare 
för all verksamhetsplanering och den ligger till 
grund för HSB Malmös egen verksamhets
planering. 
 I Kompassen anges ett antal mål och fokus
områden. Målen kommer att följas upp och 
gäller till och med 2015. I Kompassen anges 
även vilket utbud som HSB ska leverera 2013–
2015. 

HSB KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING
Den av HSBrörelsen framtagna ”Kod för 
föreningsstyrning” infördes 2008 i HSB 
föreningen.  Valberedningen har sedan dess 
utgått från koden i sitt arbete, vilket även 
resulterat i att en instruktion för valbered
ningens arbete fastställts på ordinarie fören
ingsstämma. 

HSB VARUMÄRKESRIKTLINJER
För att underlätta arbetet med att skapa ett 
starkt och enhetligt varumärke har HSB Varu
märkesriktlinjer tagits fram. De antogs på 
förbundsstämman 2011. HSB Malmö följer på 
alla sätt de gemensamt antagna riktlinjerna.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET
HSB Malmös styrelse gör årligen en utvärde
ring av sitt eget arbete. Styrelseledamöterna 
får enskilt, via epost, svara på frågor om kom
petens, engagemang etc. Resultatet av under
sökningen diskuteras i styrelsen och redovisas 
för valberedningen.

HSB FÖRENINGSSTYRNING
Som grund för HSBs föreningsstyrning ligger 
de regler som följer av lagen om ekonomiska 

föreningar, HSBs stadgar och Koden. Därut
över finns fler gemensamma styrdokument 
samt att varje förening har kompletterande 
och egna arbetsordningar, policys, fastställda 
mål, verksamhetsplaner etc. för verksamheten.
 Koden är ett komplement till lagar och 
stadgar. I Koden ställs högre krav på förenings
styrning än vad lagen kräver, och det är viktigt 
att det är så eftersom HSB är en medlemsägd 
organisation där varje medlem ska ha rätt till 
insyn och kontroll. Samtidigt finns det genom 
principen ”följ eller förklara” en möjlighet för 
föreningen att avvika från kraven om det i det 
enskilda fallet anses innebära bättre förenings
styrning, det vill säga ökad medlemsnytta.
 Nedanstående punkter utgör den del av 
detta styrdokument som årligen ska följas upp 
och redovisas enligt principen ”följ eller för
klara”. Punkterna är uppdelade enligt följande 
rubriker:
 1. Föreningsstämma
 2. Valberedning
 3. Styrelse
 4. Vd
 5. Information om föreningsstyrning.

Styrelsen för HSB Malmö började följa koden 
redan 2008 och har för 2014 följt kodens 
intentioner och bestämmelser enligt nedan
stående redovisning.

INTERN KONTROLL OCH  
FINANSIELL RAPPORTERING 
Kvaliteten i den finansiella rapporteringen 
säkerställer styrelsen genom årligt beslut om 
finanspolicy, som följs upp tertialsvis med 
finans och riskrapport till styrelsen från vd 
och administrativ chef. Rapporten innehåller 
bland annat de finansiella nyckeltal som HSBs 
Kod för föreningsstyrning anger. Tertialsvis 
presenteras bokslut för styrelsen.
 Löpande granskning sker av revisorer. Två 
gånger om året går revisorerna igenom sina 
granskningsrapporter med styrelse och led
ning. På hösten avser granskningsrapporten i 
första hand förvaltning och löpande redovis
ning med internkontroll och på våren avser 
rapporten bokslut och årsredovisningar.



27HSB MALMÖ ÅRSREDOVISNING 2014

Föreningsstyrningsrapport

HSB Malmös extrastämma, november 2014 på Akvariet i Dockan, Malmö

REGLER FÖR  
FÖRENINGSSTYRNING FÖLJER
1. FÖRENINGSSTÄMMA

1.1 Information inför föreningsstämma Ja

1.2 Genomförande av föreningsstämma Ja

2. VALBEREDNING

2.1 Tillsättning av valberedning Ja

2.2 Valberedningens uppgifter Nej

2.3 Valberedningens utbildning Ja

3. STYRELSE

3.1 Styrelsens sammansättning Ja

3.2 Styrelsens arbetsform Ja

3.3 Styrelsens ledamöter Ja

3.4 Styrelsens ordförande Ja

3.5 Styrelsens uppgifter Ja

3.6 Utvärdering av styrelse Ja

3.7 Styrelsens utbildning Ja

4. VD OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

4.1 Vd:s uppgifter Ja

4.2 Ersättning till ledande befattningshavare Ja

4.3 Utbildning av vd och ledande befattningshavare Ja

5. INFORMATION OM FÖRENINGSSTYRNING

5.1 Årsredovisning och finansiell rapportering Ja

5.3. Föreningsstyrningsrapport* Ja

* I HSBs Kod för föreningsstyrning finns ett korrekturfel där avsnitt 5.2 
felaktigt benämnts 5.3

REDOVISADE AVVIKELSER
Tabellen ovan är en aggregerad skala och 
under avsnitt två finns en avvikelse.

 2.2.4: Valberedningen föreslår inte arvode 
till styrelseordförande, styrelseledamöter, 
revisorer och andra funktionärer då det fram-
går av arvodesreglementet. HSB Malmö har 
för att öka transparensen i organisationen valt 
att arbeta med ett arvodesreglemente. I detta 
framgår hur och på vilket sätt de förtroende-
valda arvoderas.

REVISORSYTTRANDE OM  
FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT
Till Föreningsstämman i HSB  Malmö ek för. 
Det är styrelsen som har ansvaret för fören-
ingsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 
2014 och för att den är upprättad i enlighet 
med HSBs Kod för föreningsstyrning.
 Som underlag för vårt uttalande om att en 
föreningsstyrningsrapport har upprättats, har 
vi läst föreningsstyrningsrapporten och be-
dömt dess innehåll baserat på vår kunskap om 
föreningen. Baserat på vår översiktliga gransk-
ning  anser vi att en föreningsstyrningsrapport 
har upprättats, och att dess information är 
förenlig med HSBs Kod för föreningsstyrning.

Malmö den 26 februari 2015

David Olow
Auktoriserad revisor, KPMG AB

Tommy Johansson

Lena Andersson
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ARVODESBEREDNINGEN
Den av stämman utsedda arvodesberedningen 
har bestått av Cecilia Bothén, HSB brf Rytt
mästaren, Krister Carlsson, HSB brf Lundagår
den och Leif Göransson, HSB brf Änghög. 
Arvodesberedningen har under året haft tre 
möten, bland annat med HSB Malmös Valbe
redning. Arvodesberedningens uppgift är att 
till stämman redovisa hur arvodesreglementet 
efterlevs och i förekommande fall ge förslag 
till förbättringar.

STADGEUTSKOTTET
Föreningsstämman 2012 beslutade att tillsätta 
ett stadgeutskott. Till ledamöter utsågs Marie 
Traunsberger, HSB brf Vidar, Östen Roos, 
HSB brf Roxen, Nancy Mashoun, HSB brf 
Hilda, Jörgen Magnusson, HSB brf Blekings
borg och Tommy Johansson, HSB brf Sandste
nen. Styrelsen utsåg jurist Stellan Håkansson 
och styrelseledamot Björn Andersson att också 
ingå i utskottet. 

Östen Roos lämnade utskottet september 
2012 och Marie Traunsberger lämnade utskot
tet november 2013. Nancy Mashoun lämnade 
utskottet december 2013.

Stadgeutskottet uppdrag var att, i den mån 
lagstiftningen blev klar, lämna förslag på nya 
stadgar för HSB Malmö som beaktade såväl 
revisionsbehovet för de nuvarande stadgarna 
som den nya lagstiftningen och HSB Riksför
bunds rekommendationer. 

Stadgeutskottet presenterade, i enlighet 
med Föreningsstämmans beslut 2012, sitt 
förslag vid 2014 års ordinarie föreningsstäm
ma, som då beslutade att förslaget skulle skick
as på remiss och att extra föreningsstämma 
under hösten 2014 skulle ta det första beslutet 
och att andra beslutet sedan skulle tas på 
ordinarie föreningsstämma våren 2015.

20140918 sammanträdde utskottet tillsam
mans med ordförande Claes Caroli för att ta 
ställning till HSB Riksförbunds slutliga kom
mentarer och kom då fram till att med smärre 

justeringar skulle förslaget komma att godkän
nas av HSB Riksförbund.  

20141008 skickades det slutliga förslaget ut 
på remiss med svarstid till 20141024.

20141126 beslutade extrastämman om 
återremiss framförallt på grund av för kort 
remisstid men även för att man önskade bättre 
underlag.

Mot bakgrund av detta förlängde styrelsen 
remisstiden och första beslut till nya stadgar 
beräknas ske under 2015.

BOSPARRÅDET
Det av bosparfullmäktige utsedda bosparrådet 
har bestått av Sonja Jernström, Anita Nicklas
son, Jan Wettbo, Michael Potok, KjellOve 
Linell och Annika Agnhammar.

Bosparrådets uppdrag är att vidareutveckla 
framtida bospar samt vara med och påverka 
nya boenden. Under 2014 har arbetet bestått i 
att diskutera villkor och sparformer samt hur 
fördelning till bosparare kan ske i HSB Sports
byn.

KLIMAT- OCH MILJÖUTSKOTTET
Föreningsstämman beslutade att tillsätta ett 
Miljö och Klimatutskott, för att dels tydligt 
markera att HSB Malmö tar frågorna på allvar, 
dels fortsätta arbeta inom området. Utskottet 
består av Giovanna Brankovic HSB brf Eken, 
Jonas Henriksson HSB brf Astern, Mats An
dersson bospararna, Annika Mattsson energi
samordnare på HSB Malmö samt MajBritt 
Thulin, styrelseledamot i HSB Malmö.

Under november har två nätverksträffar 
genomförts. Bostadsrättsföreningar har grup
perats efter byggår och fått jämföra sina nyck
eltal för värme, vatten och el. Livfulla och 
lärorika diskussioner uppstod. På återträffen i 
januari uttrycktes önskan om ett forum och en 
webbsida där man kan jämföra kostnader och 
åtgärder med andra bostadsrättsföreningar 
inom HSB Malmö.

UTSKOTTSGRUPPER




