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FÖRENINGSSTÄMMA HSB SÖDERMANLAND  

Med anledning av situationen i Sverige just nu, men Coronapandemi och med hänsyn till 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om max 50 personer samlade, genomför HSB Södermanland i 
år en hybridstämma, där endast ett få antal deltagare är på plats på kontoret i Nyköping och majoriteten av 
deltagarna medverkar via länk. Instruktioner kring webb-verktyget och hur man röstar och begär ordet ges 
innan stämman. 
 
§ 1 Föreningsstämmans öppnande 

Föreningens ordförande Erik Zetterlund hälsar samtliga välkomna till HSB Södermanlands 
föreningsstämma 2020. 
 

§ 2 Val av stämmoordförande 
Till ordförande för stämman väljs med majoritet Marita Öberg-Molin. 
 

§ 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare 
Ordförande anmäler att Madeleine Andersson är protokollförare vid stämman. 
 

§ 4 Godkännande av röstlängd, bilaga 1 
Totalt är 44 personer närvarande, varav 32 personer är röstberättigade. Övriga närvarande är 
revisor, valberedare, förtroendevalda och personal från HSB Södermanland. 
Stämman beslutar med majoritet godkänna upprättad närvaroförteckning att också utgöra röstlängd. 
 

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
Styrelsen beslutar med majoritet, utifrån ledorden transparens och öppenhet, samt för att 
möjliggöra att genomföra stämman på distans, att stämman ska vara öppen.  
 

§ 6 Godkännande av dagordning 
Stämman beslutar med majoritet att godkänna upprättat förslag till dagordning. 

 
§ 7 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

Till att justera dagens protokoll utses med majoritet Git Hellberg brf. Trosalundsberget i Trosa och 
Peter Gustavsson, brf. Sillen i Katrineholm. 
 

§ 8 Val av minst två rösträknare 
Stämman beslutar med majoritet att utse Git Hellberg och Peter Gustavsson till rösträknare. 

 
§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Stämman förklaras med majoritet vara kallad i behörig ordning. 
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§ 10 Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamma utarbetade styrdokument antagna 
på HSB Riksförbunds föreningsstämma 
HSB-rörelsen har gemensamt antagit tre viktiga styrdokument: HSBs Kod för föreningsstyrning, 
HSB Kompassen samt Varumärkesriktlinjer som ska utgöra en plattform för verksamheten. 
HSBs Kod för föreningsstyrning utgår från Svensk Kod för bolagsstyrning, de kooperativa 
principerna och HSBs värderingar. Syftet är att tillförsäkra en öppen demokratisk medlemskontroll 
av hur besluten fattas inom HSB. 
HSB Kompassen ska fungera som en vägvisare för verksamheten inom HSB. HSB Kompassen 
beskriver HSBs uppdrag, vision, mål, värderingar och synsätt. 
Varumärkesriktlinjer har framtagits för att underlätta arbetet med att skapa ett starkt och enhetligt 
varumärke. Riktlinjerna föreskriver bl.a. hur varumärket ska användas och vem som får använda 
det. 
För att understryka betydelsen av dessa tre dokument ska rapport om efterlevnaden av dessa 
dokument behandlas på HSB-föreningarnas stämmor. 
Styrelsen för HSB Södermanland ställer sig bakom samtliga dokument i sin helhet och avser att  
följa det som HSB gemensamt har tagit ställning till.  
 
Stämman beslutar med majoritet att godkänna rapporten. 
 

§ 11 Styrelsens årsredovisning 
VD föredrar årsredovisningen avseende nettoomsättning, resultat och medeltal anställda. 
Omsättningen ökar, både beroende på ökat bestånd och på fler sålda tjänster. HSB Södermanland 
visar dock på ett sjunkande resultat, vilket beror på minskad försäljning av nyproducerade 
bostadsrätter samt ökade kostnader för HSB gemensamma digitala omställning. 
Sammantaget noteras att HSB Södermanland dock har en god en god soliditet. 

VD berättar vidare om pågående nyproduktion och om HSB Solcellspark som just nu byggs utanför 
Strängnäs och om den fantastiska medlemsförmån det är och vad den innebär i frågor om miljö och 
hållbarhet. 
VD ger därefter en bild av framtiden under namnet HSB 4.0, århundradets förändringsresa. Detta är 
en resa som ska göras tillsammans med övriga 25 regionföreningar med en tidsplan som ligger 
fram till 2023 Det handlar främst om digitalisering och kundfokus.  Vi måste skapa ett hållbart 
samhälle och vi måste skapa en hållbar framtid – och vi måste göra det tillsammans. 
 
Stämman beslutar med majoritet att godkänna årsredovisningen för 2019 och lägga denna till 
handlingarna. 

§ 12 Föreningsgranskarnas rapport 
Rapporten föredrogs i sammanfattning. Föreningsgranskarna anser att föreningen har tagit tillvara 
medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i enlighet med HSBs kod för föreningsstyrningens 
intentioner. 
Stämman beslutar med majoritet att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
 

§ 13 Revisorernas berättelse 
Revisor Kristian Lyngenberg från PWC föredrar revisorernas berättelse över granskningen av 
förvaltningen och räkenskaperna för 2019.  
Stämman beslutar med majoritet att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
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§ 14 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  

Stämman beslutar med majoritet att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och 
balansräkningen för HSB Södermanland. 

 
§ 15 Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning  

Stämman beslutar med majoritet att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och 
balansräkningen för koncernen.  

 
§ 16 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen 

Stämman beslutar med majoritet att i ny räkning överföra kronor 16 117 097. 
 
§ 17 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

Stämman beviljar med majoritet, i enlighet med revisorernas förslag, styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2019. 
 

§ 18 Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen 
Stämman beslutar med majoritet att grundtalet för val till fullmäktige ska vara 100. 

 
§ 19 Beslut om medlemsavgift till föreningen 

Stämman beslutar med majoritet att medlemsavgiften för 2021 ska vara oförändrad enligt följande: 
För medlem som inte är bostadsrättsförening: 

− En årlig avgift om 300 kronor. 
− Medlemsavgiften halveras för nya medlemmar efter den 1/7 inträdesåret. 

För medlem som är bostadsrättsförening: 
− En fast avgift om 4000 kronor och en rörlig avgift om högst 250 kronor per lägenhet 

 
§ 20 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 

ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning 
Valberedningen föreslår följande: 

 
Fast arvode att fördelas inom styrelsen. 
7,65 inkomstbasbelopp (66 800 kr för 2020) d v s 511 020 kronor (förra året 457 240 kronor).  
varav till 
ordförande                                    106 880  (103 040) 
vice ordförande                              63 460  (61 180) 
ledamöter  (6 ledamöter)              340 680  (273 700) 
                                                      511 020  (457 240) 

 
Sammanträdesersättning: 
Valberedningen föreslår att ersättning vid protokollförda styrelsemöten och övriga förrättningar, till 
exempel styrelsemöten i icke överlämnade brf, studiebesök, konferenser, råd, med mera ska utgå en 
ersättning på 1 270 kr/möte. Vid förrättningar och protokollförda styrelsesammanträden 
överstigande 8 timmar per dag utgår dubbel sammanträdesersättning. 
 
Vid övriga tidsmässigt korta möten, enligt styrelsebeslut och förenliga med sitt styrelseuppdrag 
utgår en ersättning med 50 % av ovannämnda mötesersättning. 
Dagarvodesberäkning: 0,019 inkomstbasbelopp. 
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ersätts i förekommande fall efter redovisning - som 
alternativ till sammanträdesersättning. 
Resekostnader ersätts efter redovisning. 
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Arvode för valberedning: 
Fast arvode 
Sammankallande ledamot erhåller ett fast arvode om 0,3 inkomstbasbelopp. Detta innebär en  
ersättning om 20 040 kr (19 320 kr). 
Övriga ledamöter erhåller 0,25 inkomstbasbelopp. Detta innebär en ersättning om 16 700 kr 
(16 100 kr). 

 
Sammanträdesersättning utgår med en ersättning på 1 270 kr/möte. Vid förrättningar och  
protokollförda möten överstigande 8 timmar per dag utgår dubbel sammanträdesersättning. 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ersätts i förekommande fall efter redovisning. 
Resekostnader ersätts efter redovisning. 

 
Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 
ledamöter, revisorer och valberedning forts. 
Arvode till Föreningsgranskare: 
Föreningsgranskare erhåller ett fast arvode om 0,2 inkomstbasbelopp. Detta innebär en  
ersättning om 13 360 kr. 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ersätts i förekommande fall efter redovisning. 
Resekostnader ersätts efter redovisning. 

Arvode till revisor: 
Föreningens revisor ersätts mot faktura.  
 
Stämman beslutar med majoritet enligt redovisade förslag. 

 
§ 21 Val av styrelsens ordförande 

Erik Zetterlund valdes på förra stämman för en tid av två år. 
Stämman fick frågan ändå och gav med majoritet Erik Zetterlund fortsatt förtroende. 
 

§ 22 Beslut om antal styrelseledamöter 
Valberedningen föreslår att styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter, en ordförande och 
sjuledamöter. 
Stämman beslutar med majoritet enligt valberedningens förslag. 

 
§ 23 Val av styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår omval av Kent Viberg för en tid av ett år, omval av Ann-Sofie Wågström, 
Göran Norberg och Geert Gustavsson för en tid av två år, samt nyval av Christine Edenborg för en 
tid av två år. 
Dot Gade Kulovuori och Kärstin Egier Bergqvist har ett år kvar på mandattiden. 
 
Stämman beslutar med majoritet enligt valberedningens förslag. 

 
§ 24 Beslut om antal revisorer 

Valberedningen föreslår ett antal av en revisor. 
Stämman beslutar med majoritet att antalet revisorer ska vara en. 

 
§ 25 Val av revisorer 

Valberedningen föreslår nyval av auktoriserad revisor Kristian Lyngenberg, PWC, för en tid av ett 
år. 
Stämman beslutar med majoritet att välja Kristian Lyngenberg som revisor för en mandattid av ett 
år. 
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§ 26 Beslut om antal föreningsgranskare 

Valberedningen föreslår två föreningsgranskare. 
Stämman beslutar med majoritet att välja två föreningsgranskare. 

 
§ 27 Val av föreningsgranskare 

Valberedningen föreslår nyval av Hans-Göran Lundgren, Nyköping, samt Inge Hjalmarsson, 
Västerljung, för en tid av ett år. 
Stämman beslutar med majoritet att som föreningsgranskare för en mandattid av ett år välja Hans-
Göran Lundgren samt Inge Hjalmarsson. 

 
§ 28 Fastställande av valberedningsinstruktion 

Enligt HSBs Kod för föreningsstyrning ska valberedningen inför sitt arbete ha en instruktion som 
ska fastställas av föreningsstämman. Instruktionen tydliggör uppdraget som valberedare. Inga 
ändringar är gjorda i instruktionen sedan förra året. 
Stämman beslutar med majoritet att fastställa valberedningsinstruktionen.  

 
§ 29 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

Valberedningen föreslår att valberedningen består av tre ledamöter.  
Stämman beslutar med majoritet att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. 
 

§ 30 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
Till valberedning föreslås omval av Leif Andersson, Eskilstuna och  
Stig Nyberg, Nyköping samt Monica Bertilsson Eriksson, Strängnäs för en mandattid av ett år. 
Stämman beslutar med majoritet att välja Leif Andersson, Stig Nyberg och Monica Bertilsson 
Eriksson som ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Leif Andersson utses till 
valberedningens ordförande.  

 
§ 31 Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma 

Valberedningen föreslår nyval av Erik Zetterlund som fullmäktigeledamot till HSB Riksförbunds 
årsstämma för en tid av ett år.  
Stämman beslutar med majoritet att välja Erik Zetterlund som fullmäktigeledamot för en tid av ett 
år. 

 
§ 32 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda 

ärenden som angivits i kallelsen 
Inga övriga ärenden har anmälts till HSB-föreningens stämma. 

 
§ 33     Avslutning 

Marita Öberg-Molin tackar för visat förtroende och avslutar stämman.  
VD Jon Leo Rikhardsson tackar stämmans ordförande och överlämnar en present. 

 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 

 
________________________ ________________________ 
Madeleine Andersson Marita Öberg-Molin, mötesordförande 
 

 
 

 
_________________________                _________________________ 
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Git Hellberg                                            Peter Gustavsson 
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