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DAGORDNING VID EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I 
HSB SKÅNE DEN 11 NOVEMBER 2019 
 

1. Föreningsstämmans öppnande  

2. Val av stämmoordförande  

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

4. Godkännande av röstlängd  

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman  

6. Godkännande av dagordning  

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet  

8. Val av minst två rösträknare  

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning  

10. Fastställande av valberedningsinstruktion med beskrivning av Föreningsgranskarnas 
uppdrag 

11. Val av en styrelseledamot  

12. Beslut om antal ledamöter i valberedningen  

13. Val av valberedning  

14. Föreningsstämmans avslutande  
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FÖRSLAG TILL INSTRUKTION FÖR 
FÖRENINGSGRANSKARE  
 
Med anledning av de förändringar som skett av revisorsfunktionen dvs att föreningsrevisorer ej 
skall väljas på stämman så vill vi lämna ett förslag på det uppdrag och med den omfattning som 
föreningsgranskarna skall utföra. 

Antalet Föreningsgranskare 
Föreningsgranskarna bör vara minst två stycken. Anledningen är att man bör vara två 
jämbördiga parter med samma uppdrag och ansvar som kan hjälpa och stötta varandra under 
uppdragets gång. Viktigt att kunna ha en öppen dialog med någon som har samma uppgift. 

Våra erfarenheter från när vi var föreningsrevisorer är att man många gånger behöver diskutera 
uppkomna problem och situationer med någon som arbetar under samma mandat. Med tanke på 
den sekretess och tystnadsplikt som gäller är detta en förutsättning. 

Föreningsgranskarnas huvudsakliga ansvar och uppdrag 
• Föreningsgranskarna skall sköta sitt uppdrag i nära samarbete med den/de auktoriserade 

revisorsfunktionen. Här skall finnas en öppen och transparant dialog där man kan hjälpa 
och komplettera varandra. 

• Föreningsgranskarnas uppdrag är att granska medlemmens rätt till insyn och inflytande 
i föreningen. Detta skall ta sin utgångspunkt i HSBs kod för föreningsstyrning som del i 
"Gemensamt fattade beslut" enligt stadgarna. 

• Föreningsgranskarna ska tillställas föreningens egen rapport om efterlevnaden av koden 
och självständigt välja vilka områden/punkter de önskar kontrollera. 

• Granskningen ska omfatta koden i de delar som går att granska innan 
föreningsstämman, det vill säga föregående verksamhetsårs/föreningsstämma när det 
gäller HSBs kod för föreningsstyrning. 

• Föreningsgranskarna ska beakta rimlighet, avgränsning och omfattning av sitt uppdrag 
gentemot den ordinarie revisorn och dess uppdrag och valberedningens arbete. 

• Föreningsgranskarna ska till föreningsstämman lämna en granskningsrapport avseende 
koden som uttalar sig om:  
Föreningens efterlevnad av koden med fokus på medlemmarnas rätt till insyn och 
inflytande. 

• Föreningsgranskarna skall även ha som uppgift att som komplement till auktoriserad 
revisors kontroll granska att bolaget sköts ändamålsenligt, ekonomiskt tillfredställande 
och har tillräcklig internkontroll. Föreningsgranskarna ska därvid granska inte bara 
styrelsens arbete utan även valberedningen, och i förekommande fall andra 
föreningsorgan. Föreningsgranskarna har därvid samma rätt som revisor att ta del av 
styrelseprotokoll, policydokument, behörigheter, rutiner och regelverk.  
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• Föreningsgranskarna bör tillsammans med de auktoriserade revisorerna för sin egen del 
ta fram en granskningslista med förslag till vilka kontroller och stickprovsgranskningar 
som planeras under verksamhetsåret. 

Föreningsgranskarnas arvode och ersättningar: 
Eftersom vi som tidigare varit Föreningsrevisorer har för avsikt att fortsätta vårt uppdrag men 
med något ändrat och utvidgat mandat så anser vi att det tidigare arvodet skall fortsätta att gälla. 

• Att 1.0 inkomstbasbelopp ska utgöra fast arvode till föreningsgranskarna (0,5 per 
person). 

• Rörliga arvoden dvs mötesarvode med 2% av ett inkomstbasbelopp, 1.288 kr. 

Förutom ovanstående ersättningar skall ersättning utgå som för samtliga förtroendevalda när  
det gäller förlorad arbetsinkomst. 

Reseersättning utbetalas enligt samma regler som gäller för anställd personal.  

 

 

Ystad och Eslöv 2019-10-02 

Kjell Birgersson och André Håkansson 
Föreningsgranskare i HSB Skåne 

 

 



Richard Åkesson
Lund
Född 1948
HSB brf Gasverket

Nominerad som: Ledamot valberedning HSB 
Skåne.

Invald i styrelsen: Nyval.

Huvudsaklig utbildning: Akademiska poäng i 
Juridik och Nationalekonomi, ingen examen.
Bankintern utbildning i Företagsekonomi, 
Fastighetsjuridik, Skattejuridik, Familjejuridik. 

Arbetslivserfarenhet:  
Kontorschef Swedbank, 23 år. 
Ekonomicontroller Swedbank, Region Malmö 
Väst, 3 år. Certifierad Rådgivare Sparbanken 
Skåne, 12 år.

Övriga uppdrag inom HSB: Ordförande i HSB 
brf Gasverket i Lund.

Andra väsentliga uppdrag: –

Medlem i HSB sedan år: 2007

Övriga uppgifter: –

PRESENTATION AV FÖRESLAGNA KANDIDATER

Christoffer stenström
Lund
Född 1987

Nominerad som: Ordförande i valberedningen 
HSB Skåne.

Invald i styrelsen: Nyval.

Huvudsaklig utbildning: Fristående kurser LU, 
Psykologi, juridik, pedagogik.

Arbetslivserfarenhet:  
Arbetat med försäljning, åt intresse-
organisationer och nu med den politiska 
ledningen i Lunds kommun.

Övriga uppdrag inom HSB: Ledamot HSB 
Sydost styrelse. HSB-ledamot i två föreningar 
i Lund. Valberedningens ordförande HSB brf 
Påfågeln, Ronneby.

Andra väsentliga uppdrag:  
Ersättare kommunfullmäktige, Lund

Medlem i HSB sedan år: 2009

Övriga uppgifter: –



Annelie Klang
Kävlinge
Född 1961
HSB brf Harrie

Nominerad som: Ledamot valberedning HSB 
Skåne.

Invald i styrelsen: Nyval.

Huvudsaklig utbildning: Frisör.

Arbetslivserfarenhet:  
Drivit eget företag, har även arbetat inom 
restaurangbranschen och som markvärdinna på 
Svedavia.

Övriga uppdrag inom HSB: Ledamot i HSB brf 
Harrie sedan 1994, ordförande sedan 2004.

Andra väsentliga uppdrag:  
HSB ledamot i 12 år. Nuvarande föreningar: 
HSB brf Heden, HSB brf Löddegården, HSB brf 
Sallerup och HSB brf Bindgarnet.

Medlem i HSB sedan år: 1994

Övriga uppgifter: Tidigare ledamot i 
Focuskommittén och distriktsstyrelsen.

Richard Lundgren
Lund
Född 1957
HSB brf Värpinge

Nominerad som: Ledamot valberedning HSB 
Skåne.

Invald i styrelsen: Nyval.

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Väg och 
Vatten, LTH, Lunds universitet.

Arbetslivserfarenhet: Arbetar sedan 2013 med 
fastighetsunderhåll och energifrågor inom 
den globala fastighetsfunktionen hos Ingka 
Group i Malmö. Tidigare anställning vid Sweco 
Systems som gruppchef och projektledare inom 
området byggnadsinstallationer i Malmö och 
Helsingborg. Har under en period varit verksam 
i FN-organisationen World Food Programme i 
Bangladesh. 

Övriga uppdrag inom HSB: HSB-ledamot 
i två bostadsrättsföreningar i Lund, HSB 
brf Tingvallen och HSB brf Värpinge. 
Styrelseledamot i två byggande brf-styrelser, HSB 
brf Nätet i Lund och HSB brf Blomstra i Ystad. 
Dessutom erfarenhet som styrelseledamot i HSB 
Skånes styrelse under åren 2008-2017.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i 
den kooperativa föreningen Lundavind i Lund, 
vars verksamhet har varit att äga och förvalta ett 
vindkraftverk.

Medlem i HSB sedan år: 1990

Övriga uppgifter: –



Laila Claesson
Staffanstorp
Född 1943
HSB brf Stanstorp

Nominerad som: styrelseledamot.

Invald i styrelsen: Nyval.

Huvudsaklig utbildning: Försäkringskassans 
interna Chefsutbildning.

Arbetslivserfarenhet: 1962-2009 enhetschef 
Försäkringskassan. 

Övriga uppdrag inom HSB: Styrelseledamot 
HSB brf Stanstorp i Staffanstorp.

Andra väsentliga uppdrag: –

Medlem i HSB sedan år: 1979

Övriga uppgifter: Rotarymedlem.
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BEREDNING AV VAL INFÖR EXTRA 
FÖRENINGSSTÄMMA I HSB SKÅNE  
11 NOVEMBER 2019  
 
 

Bakgrund  
Styrelsen fick den 23 maj 2019 uppdraget av stämman att bereda val av en ny valberedning 
samt fyllnadsval av en styrelseledamot. Styrelsen beslutade efter detta att utlysa extrastämma 
den 11 november 2019. I samband med detta beslut så utlystes även en nomineringsperiod fram 
till den 31 augusti 2019.  

Styrelsen uppmanades särskilt i ett medskick från stämman att söka en jämnare könsfördelning, 
i synnerhet kring beredningsarbetet för fyllnadsvalet till styrelsen. Stämman beslutade att anta 
den föreslagna valberedningsinstruktionen och samtidigt bifalla yrkande av medel avseende 
utbildning av valberedning (3 prisbasbelopp).  

Beredningsprocess  
Styrelsen har agerat valberedning och med anledning av detta följt den av stämman beslutade 
valberedningsinstruktionen i detta arbete.  

Styrelsen har utlyst nomineringsfönster för att ge medlemmarna tillfälle att nominera ledamot 
för fyllnadsval till styrelse samt valberedning. I detta tillfälle har nomineringsperioden blivit 
litet avkortad i enlighet med stämmans beslut att styrelsen kallar till extra stämma så snart detta 
är möjligt efter sommarperioden.  

Styrelsen har intervjuat sex (6) kandidater, det fanns en sjunde kandidat som nominerats till 
fyllnadsvalet som styrelseledamot som endast intervjuats per telefon och därvid meddelat att 
denne kvarstår till framtida valberednings förfogande.  

Kandidaterna har tillfrågats huruvida de bedriver konkurrerande verksamhet, om de är försatta i 
personlig konkurs, har förvaltare, är belagda med näringsförbud eller står i skuld hos 
Kronofogdemyndigheten.  

Den kandidat som föreslås för fyllnadsval som styrelseledamot har även informerats om 
att ledningsprövning genomförs.  

Förslag till stämmoordförande  
Styrelsen föreslår Matz Svensson.  
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Förslag till ny valberedning  
Styrelsen har försökt beakta spridning och representation avseende kompetens, geografi, ålder 
samt kön. Enligt föreningens stadgar skall valberedningen ha minst tre (3) ledamöter.  

Styrelsen föreslår en valberedning som har god erfarenhet från byggande styrelser, HSB-
föreningar, bostadsrättsföreningar samt bolagsstyrning med breda kontaktnät i förenings- och 
näringslivet inom HSB Skånes verksamhetsområde. Valberedningen presenteras i form av fyra 
(4) nya ledamöter varav en (1) utses som ordförande.  

Styrelsen har lagt vikt vid att försöka skapa en valberedning med bred kompetens och goda 
förutsättningar att bilda en positiv arbetsgrupp som tillvaratar föreningens och medlemmarnas 
bästa.  

Styrelsen föreslår att:  

• ordförande för valberedningen väljs intill föreningsstämman 2021 

• en (1) ledamot väljs intill föreningsstämman 2021  

• två (2) ledamöter väljs intill föreningsstämman 2020  

Förslaget säkerställer valberedningens kontinuitet i sitt arbete och medlemmarnas/föreningens 
långsiktiga strategier.  

Styrelsen föreslår stämman att till ledamot i valberedningen samt dess ordförande välja:  

1. Christoffer Stenström, intill föreningsstämman 2021  

att till ledamot i valberedningen välja:  

2. Anneli Klang, intill föreningsstämman 2021  

3. Richard Lundgren, intill föreningsstämman 2020  

4. Richard Åkesson, intill föreningsstämman 2020  

Styrelsen föreslår inte ersättningar eller medel för utbildning då dessa redan beslutats vid den 
ordinarie stämman den 23 maj 2019.  

Förslag till fyllnadsval styrelseledamot  
Styrelsen har försökt beakta en god spridning och representation avseende kompetens, geografi, 
ålder samt kön vid framtagning av förslag till fyllnadsval för styrelseledamot till HSB Skånes 
styrelse. Styrelsen har lagt vikt vid att finna en styrelseledamot som kompletterar nuvarande 
styrelse, tillför ytterligare bredd samt ger ett värdefullt bidrag över tid.  

Styrelsen föreslår stämman att till styrelseledamot genom fyllnadsval välja:  

1. Laila Claesson, intill föreningsstämman 2020  

Styrelsen föreslår inte ersättningar eller andra medel då dessa redan beslutats vid den ordinarie 
stämman den 23 maj 2019.  
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Inkomna nomineringar  

Namn  Ort  Nominerad till post  
Anneli Klang Kävlinge Valberedningen 

Christoffer Stenström Lund Valberedningen 

Richard Lundgren Lund Valberedningen 

Richard Åkesson Lund Valberedningen 

Laila Claesson Staffanstorp Styrelseledamot 

Jan-Eric Rosman Eslöv Styrelseledamot 

Göran Orup Lund Styrelseledamot Ordf. Valberedning 

  

Samtliga nominerade har förklarat sig stå till stämmans förfogande.  

 


