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HSB SÖDERTÖRN 

INFORMATION TILL FULLMÄKTIGE INFÖR 
FÖRENINGSSTÄMMA SOM GENOMFÖRS MED 
ENBART POSTRÖSTNING 

Styrelsen i HSB Södertörn har vid sitt styrelsesammanträde den 24 mars 2021 beslutat att 

ordinarie föreningsstämma den 11 maj 2021 ska genomföras med enbart poströstning för 

att minska risken för smittspridning av covid-19. 

Tillfällig lag medger att föreningsstämma genomförs med enbart 

poströstning efter beslut av styrelsen 

En lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor infördes under 2020 och gäller till den 31 december 2021. Lagändringen 

syftar till att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 och underlätta för 

föreningar att genomföra föreningsstämmorna utan hälsorisker för medlemmar och andra. Det är 

ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att 

risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 minimeras.  

 

Lagen möjliggör att föreningsstämmor kan genomföras, antingen på distans med möjlighet för 

medlemmarna att poströsta före stämman eller genom att medlemmarna enbart deltar genom 

poströstning.  

 

Styrelsen har beslutat att föreningsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart 

poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara. 

 

För att värna vår miljö hittar du samtliga handlingar på: https://www.hsb.se/sodertorn/om-

hsb/organisation-och-agarinformation/sodertorn/arsstamma/ 

 

Önskar du hjälp med utskrift av dokumenten mailar du till styrelsen.sodertorn@hsb.se. 

 

Information om poströstning 
Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade 

underlag för poströstning.  

Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast sista helgfria vardagen före stämman. 

 

Formuläret fylls i och postas i bifogat svarskuvert så att detta är styrelsen tillhanda senast 

måndagen den 10 maj eller lämnas i HSB Södertörns brevlåda på entréplan, Huddinge 

Stationsväg 5, senast måndagen den 10 maj kl. 20:00 (entrédörren låses). 

 

När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt  
till föreningen senast 10 dagar före stämman. 

  

https://www.hsb.se/sodertorn/om-hsb/organisation-och-agarinformation/sodertorn/arsstamma/
https://www.hsb.se/sodertorn/om-hsb/organisation-och-agarinformation/sodertorn/arsstamma/
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Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och kommer att: 

 

 Hållas tillgängligt hos föreningen 

 Skickas till medlem som ställt frågan  

 Publiceras på föreningens webbplats:  https://www.hsb.se/sodertorn/om-

hsb/organisation-och-agarinformation/sodertorn/arsstamma/ 

 

Vid en föreningsstämma som genomförs med enbart poströstning har fullmäktige rätt att rösta 

om något eller några av ärendena på dagordningen ska anstå till fortsatt stämma och därmed 

behandlas vid ett senare tillfälle som fullmäktige har rätt att närvara vid, det vill säga där endast 

poströstning inte är tillåtet. Ett ärende ska anstå till fortsatt stämma om stämman beslutar om det 

eller om minst en tiondel av samtliga fullmäktige i föreningen begär det. Om ett sådant beslut 

fattas när det gäller beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner av 

föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning och beslut om ansvarsfrihet så 

måste en fortsatta föreningsstämman då hållas tidigast fyra veckor och senast åtta veckor 

därefter. 

 

Fullmäktige som avgivit poströst förs in i röstlängden och ses som deltagande vid 

föreningsstämman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hsb.se/sodertorn/om-hsb/organisation-och-agarinformation/sodertorn/arsstamma/
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FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

Nedanstående fullmäktige utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på 

HSB Södertörns ordinarie föreningsstämma den 11 maj 2021. 

 

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Du markerar 

rutan ANSTÅ TILL FORTSATT STÄMMA om du vill skjuta upp frågan till en fortsatt 

stämma. Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markera inte något svarsalternativ. 

Observera att det inte är möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, 

om så görs är rösten ogiltig.  

Poströsten ska ha inkommit till HSB Södertörn senast sista helgfria vardagen före 

föreningsstämman. 

Formuläret fylls i och postas i bifogat svarskuvert så att detta är styrelsen tillhanda senast 

måndagen den 10 maj eller lämnas i HSB Södertörns brevlåda på entréplan, Huddinge 

Stationsväg 5, senast måndagen den 10 maj kl. 20:00 (entrédörren låses). 

 

 

Fullmäktiges namn  HSB Bostadsrättsförening/ 

Medlemsgruppen 

 

___________________________ ___________________________ 

 

Telefonnummer  E-post 

 

___________________________ ___________________________ 

Ort och datum  Namnteckning 

___________________________ ___________________________ 

 

Punkter nedan som är markerade med * är inte föremål för poströstning. 
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DAGORDNING 

1. Föreningsstämmans öppnande* 

Föreningsstämman hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till 

föreningen senast sista helgfria vardagen före stämman, den 10 maj 2021. 

Stämmofunktionärer kommer sammanställa poströstningsresultat och upprätta 

stämmoprotokoll. 

2. Val av stämmoordförande* 

I enlighet med valberedningens förslag kommer Ulf Tapper att vara stämmoordförande. 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare* 

Stämmoordföranden anmäler Katarina Eliasson till protokollförare. 

4. Godkännande av röstlängd* 

Fullmäktig som angivit giltig poströst anses som närvarande vid föreningsstämman och 

upptas som deltagande i röstlängden. 

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman* 

Styrelsen har, med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 

genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att föreningsstämman ska hålla 

med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara. 

6. Godkännande av dagordning* 

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordningen. De beslut som ska hanteras av 

poströstningsstämman framgår av kallelsen till föreningsstämman. En fullmäktig som 

eventuellt har synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål 

för beslut markera nej eller anstå till fortsatt stämma. 

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet* 

I enlighet med valberedningens förslag kommer Mats Sundberg och Pia Larssen att justera 

protokollet. 

8. Val av minst två rösträknare* 

I enlighet med valberedningens förslag kommer Mats Sundberg och Pia Larssen att vara 

rösträknare. 

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och 

senast två veckor före föreningsstämman. Kallelse ska ske genom brev eller e-post till varje 

fullmäktige. 

Styrelsen har kallat genom att skicka ut kallelse och information samt poströstningsformulär 

per e-post den 23 april 2021 till samtliga fullmäktige, därutöver har kallelsen jämte stämmo-

handlingar samt poströstningsformulär publicerats på hsb.se/sodertorn den 23 april 2021. 

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Ja Nej 
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10. Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument 

antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma 

Föreningsstyrningsrapporten har bifogats kallelsen, bilaga 02. 

Bifall till att föreningsstyrningsrapporten med godkännande kan läggas till handlingarna? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning 

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, bilaga 03. 

Bifall till att årsredovisningen och koncernredovisningen med godkännande kan läggas till 

handlingarna? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

12. Genomgång av föreningsgranskarnas rapport 

Föreningsgranskarnas rapport har bifogats kallelsen, bilaga 02. 

Sidan 9 i föreningsstyrningsrapporten. 

Bifall till att föreningsgranskarnas rapport med godkännande kan läggas till handlingarna? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

13. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, bilaga 03. 

Sidorna 39-41 i årsredovisningen. 

Bifall till att revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse med godkännande 

kan läggas till handlingarna? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 
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14. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med vad som 

framgår i årsredovisningen sidorna 25-27. Revisorn har tillstyrkt förslaget. 

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

15. Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning 

Styrelsen har lagt fram förslag till koncernens resultaträkning och balansräkning i enlighet 

med vad som framgår i årsredovisningen sidorna 25-27. Revisorn har tillstyrkt förslaget. 

Bifall till att fastställa koncernens resultaträkning och balansräkning? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

16. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel (Tkr): 

Balanserat resultat  229 699 

Årets resultat    - 3 085 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att; 

Till reservfonden avställs             0 

I ny räkning överförs  226 615 

Tkr   226 615 

Revisorn har tillstyrkt förslaget. 

Bifall till styrelsen och verkställande direktörens förslag beträffande disponering av 

föreningens vinst? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

17. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör 

Frågan om styrelsens ledamöter och verkställande direktörens ansvarsfrihet för året 2020 

ska prövas av föreningsstämman. 

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör. 

Bifall till ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för räkenskapsåret 2020? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 
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18. Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen 

Styrelsen föreslår att grundtal för val av fullmäktige fastställs till 200 (oförändrat),  

bilaga 04. 

Grundtalet är en fullmäktige och en suppleant per påbörjat 200 lägenheter för 

boendemedlemsgruppen och en fullmäktige och en suppleant per påbörjat 200 medlemmar 

för medlemsgruppen. 

Bifall till styrelsens förslag att grundtal fastställs till 200? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

19. Beslut om medlemsavgift till föreningen 2022 

I stadgarna § 10 regleras medlemsavgift. 

a) Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta om oförändrad medlemsavgift för 

medlemsgruppen, bilaga 05. 

Bifall till oförändrad medlemsavgift för medlemsgruppen? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

 

b) Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta om oförändrad medlemsavgift för 

boendemedlemsgruppen, bilaga 05. 

Bifall till oförändrad medlemsavgift för boendemedlemsgruppen? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

    

20. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för 

styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning 

Valberedningen föreslår arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till 

styrelsens ledamöter, revisorer och föreningsgranskare, bilaga 06. 

Styrelsen föreslår arvoden för valberedningen enligt samma bilaga. 

a) Valberedningen föreslår oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska 

ersättningar till styrelsens ledamöter, bilaga 06. 

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska 

ersättningar till styrelsens ledamöter? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 
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b) Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till revisorer, bilaga 06. 

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden till revisorer? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

 

c) Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till föreningsgranskare, bilaga 06. 

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden till föreningsgranskare? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

 

d) Styrelsen föreslår oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar 

till valberedningen, bilaga 06. 

Bifall till styrelsens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska 

ersättningar till valberedningen? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

21. Val av styrelsens ordförande 

Styrelseordförande valdes på två år 2020 – varför inget val sker i år. 

22. Beslut om antal styrelseledamöter 

Enligt stadgarna § 23 ska styrelsen bestå av lägst fem och högst elva stämmovalda 

styrelseledamöter och inga suppleanter, bilaga 07. 

Valberedningen föreslår oförändrat antal ledamöter, dvs att styrelsen ska bestå av högst åtta 

stämmovalda styrelseledamöter. 

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst åtta stämmovalda 

styrelseledamöter? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 
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23. Val av styrelseledamöter 

I tur att avgå är Per Kregert, Inger Andersson, Marie Sandqvist, Maria Thöyrä, Jan Perdahl. 

Följande styrelseledamöter är valda till 2022: Staffan Paulusson och Kristin Ritter. 

 

Per Kregert står inte till förfogande för omval. 

 

Nedan redovisas valberedningens förslag. Därutöver anges övriga nominerade som 

står till förfogande för val till styrelseledamot. Se bilaga 07. 

Observera att du får kryssa i bifall/ja för högst fem förslag till styrelseledamot 

nedan. För det fall du kryssar bifall /ja till fler än fem blir din röst gällande punkt 

23 ogiltig. 

 

Namn Inger Andersson  Marie Sandqvist Maria Thöyrä Jan Perdahl 

Födelseår 1947 1961 1967 1951 

Funktion Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 

Invald år 2017 2018 2019 2019 

Huvudsaklig 

utbildning 

Flickskola och 

yrkesutbildning 

Försvarshögskolan - 

certifierad 

UGL-handledare 

Socionom Ekonomi och 

ledarskap 

Civilekonom 

Huvudsaklig 

arbetslivs-

erfarenhet 

Banktjänsteman, i 

huvudsak kreditgivning 

till småhus och 

bostadsrätter. 

Utbildare i ledar- och 

grupputveckling 

Skolkurator Administration och 

ledarskap 

Förvaltningschef HSB 

Södertörn, 

Regionchef Riksbyggen, 

Fastighetschef 

Riksbyggen, 

Koncerncontroller 

Riksbyggen 

Ev. övriga uppdrag 

inom HSB 

Sekreterare i brf 

Paradisbacken, HSB-

ledamot i brf Docenten 

Ordförande i brf 

Vitsippan Nynäshamn, 
HSBs stämmopool 

Ordförande i brf 

Brunna, HSB-

ledamot, HSBs 

stämmopool 

 

Andra väsentliga 

uppdrag 

   Ordförande i brf 

Hammarby Sjö 

Övriga uppgifter Tidigare ordförande i 

privat brf i Nacka 

Gått teknisk linje i 

gymnasiet 

 Tidigare ordförande, 

ledamot samt VD i 

fastighetsbolag inom 

Riksbyggen 

Medlem i HSB 

Södertörn 

Ja Ja Ja Ja 

Oberoende* Ja Ja Ja Ja 

Står till förfogande Ja Ja Ja Ja 

*Oberoende i förhållande till förening och ledning. 
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Valberedningen föreslår omval på Inger Andersson till styrelseledamot för en tid om 2 år. 

Bifall till valberedningens förslag av Inger Andersson som styrelseledamot på 2 år? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

 

Valberedningen föreslår omval på Marie Sandqvist till styrelseledamot för en tid om 2 år. 

Bifall till valberedningens förslag av Marie Sandqvist till styrelseledamot på 2 år? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

 

Valberedningen föreslår omval på Maria Thöyrä till styrelseledamot för en tid om 2 år. 

Bifall till valberedningens förslag av Maria Thöyrä till styrelseledamot på 2 år? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

 

Valberedningen föreslår omval på Jan Perdahl till styrelseledamot för en tid om 2 år. 

Bifall till valberedningens förslag av Jan Perdahl till styrelseledamot på 2 år? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 
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Namn Firas Danil Martina  

Styffe 

Felicia  

Åkerfeldt 

Nilwert 

Dina 

Shamon 

Ali Barhoon Peter 

Sunvisson 

Födelseår 1998 1993 1992 1995 1957 1978 

Huvudsaklig 

utbildning 

Juridikstuderande Paralegal 

(juridik) 

Ekonomi, 

redovisning, 

data 

Frisör BS i 

maskinteknik 

och MS i 

organisation 

och ledarskap 

från KTH 

Diplomerad 

fastighets-

ingenjör 

Huvudsaklig 

arbetslivs-

erfarenhet 

Student, kund-

ansvarig i Aktiva 

Synskadade 

Domstols-

handläggare 

Mark och miljö 

Redovisnings-

uppdrag, 

styrelsearbete 

PKC 

(polisens 

kontakt 

center) 

Kvalitetschef 

på Scani och 

Ericsson, 

operativ chef 

på DeLaval 

Konsult, 

byggnadsmiljö 

(fukt, energi och 

innemiljö) 

Ev. övriga 

uppdrag inom 

HSB 

Ordförande i brf  

Klövern Norsborg 

HSB Södertörns 

styrelse 2017–

2019. 

Förenings-

granskare  

HSB Södertörn, 

föreningsrevisor 

i brf Fagerliden 

Vice 

ordförande i 

brf Paragrafen 

- HSB-ledamot 

i brf 

Anemonen 

och brf Vårby 

Gård 

Sekreterare i brf 

Sjödalen 

Andra 

väsentliga 

uppdrag 

 Ledamot i 

Socialnämnden 

i Botkyrka 

kommun (sedan 

2015) 

   Fullmäktige i 

Länsförsäkringar 

Övriga 

uppgifter 

En enig valberedning 

anser att Firas Danil 

bäst uppfyller kraven 

för en ledamot i 

styrelsen för HSB 

Södertörn. 

     

Medlem i 

HSB 

Södertörn 

Ja Ja Ja  Ja Ja 

Oberoende* Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Står till 

förfogande 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

*Oberoende i förhållande till förening och ledning. 

Valberedningen föreslår nyval på Firas Danil till styrelseledamot för en tid om 1 år. 

Bifall till valberedningens förslag av Firas Danil som styrelseledamot på 1 år? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

 

Övrig nominerad är Martina Styffe nominerad till styrelseledamot för en tid om 1 år. 

Bifall till förslag att utse Martina Styffe till styrelseledamot för en tid om 1 år? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 
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Övrig nominerad är Felicia Åkerfeldt Nilwert nominerad till styrelseledamot för en tid  

om 1 år. 

Bifall till förslag att utse Felicia Åkerfeldt Nilwert till styrelseledamot för en tid om 1 år? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

 

Övrig nominerad är Dina Shamon nominerad till styrelseledamot för en tid om 1 år. 

Bifall till förslag att utse Dina Shamon till styrelseledamot för en tid om 1 år? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

 

Övrig nominerad är Ali Barhoon nominerad till styrelseledamot för en tid om 1 år. 

Bifall till förslag att utse Ali Barhoon till styrelseledamot för en tid om 1 år? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

 

Övrig nominerad är Peter Sunvisson nominerad till styrelseledamot för en tid om 1 år. 

Bifall till förslag att utse Peter Sunvisson till styrelseledamot för en tid om 1 år? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

24. Beslut om antal revisorer 

Stadgarna anger att revisorer ska till antalet vara lägst en och högst två. Av dessa utses alltid 

en revisor av HSB Riksförbund, eventuellt ytterligare revisor väljs av föreningsstämman. 

Revisor måste vara auktoriserad. HSB Riksförbund har utsett auktoriserade revisorn Jonas 

Pettersson, Crowe Västerås AB, till revisor, bilaga 08. 

Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara högst en (1) till antalet. Någon revisor utses 

då inte av föreningsstämman utan endast av HSB Riksförbund. 

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst en till antalet? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 
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25. Val av revisorer* 

HSB Riksförbund har utsett Jonas Pettersson, Crowe Västerås AB varför något val inte 

görs. 

26. Beslut om antal föreningsgranskare 

Stadgarna anger att föreningsgranskare ska bestå av lägst en och högst fyra. 

Valberedningen föreslår att föreningsgranskare ska vara två till antalet, bilaga 08 

Bifall till valberedningens förslag att föreningsgranskarna ska vara två till antalet? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

27. Val av föreningsgranskare 

Nedan redovisas valberedningens förslag. Därutöver anges övriga nominerade som 

står till förfogande för val till föreningsgranskare. Se bilaga 08. 

Observera att du får kryssa i bifall/ja för högst två förslag till föreningsgranskare 

nedan. För det fall du kryssar bifall /ja till fler än två blir din röst gällande  

punkt 27 ogiltig. 

Valberedningen föreslår omval på Martina Styffe till föreningsgranskare för en tid om 1 år, 

bilaga 08. 

Bifall till valberedningens förslag av Martina Styffe till föreningsgranskare på 1 år? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

 

Valberedningen föreslår omval på Ingalill Bååth till föreningsgranskare för en tid om 1 år. 

Bifall till valberedningens förslag av Ingalill Bååth till föreningsgranskare på 1 år? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

 

Övrig nominerad är Gaby Khalaf nominerad till föreningsgranskare för en tid om 1 år. 

Bifall till förslag att utse Gaby Khalaf till föreningsgranskare för en tid om 1 år? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 
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Val av ordförande för föreningsgranskarna 

Valberedningen föreslår omval på Martina Styffe till ordförande för föreningsgranskarna för 

en tid om 1 år, bilaga 08. 

Bifall till valberedningens förslag av Martina Styffe till ordförande för föreningsgranskarna 

på 1 år? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

28. Fastställande av valberedningsinstruktion 

Valberedningen föreslår föreningsstämman att fastställa oförändrad 

valberedningsinstruktion, bilaga 09 b. 

Bifall till valberedningens förslag till fastställande av valberedningsinstruktion? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

29. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst tre ledamöter. En ledamot utses av 

föreningsstämman till ordförande i valberedningen. 

Valberedningen ska förbereda valet av kommande valberedning, bilaga 10. 

Valberedningen förordar att kommande valberedning ska bestå av lägst 3 ledamöter. 

Bifall till förslag att valberedningen ska bestå av lägst 3 ledamöter? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

30. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 

I tur att avgå är Lennart Olsson, Robert Nuse och Anders Löfgren. 

Följande ledamöter är vald till 2022: Lena Ingren. 

Lennart Olsson står inte till förfogande för omval 

Valberedningen förordar omval av Robert Nuse som ledamot i valberedningen för en tid  

om 2 år, bilaga 10. 

Bifall till förslag att Robert Nuse utses som ledamot i valberedningen för en tid om 2 år? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 
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Valberedningen förordar omval av Anders Löfgren som ledamot i valberedningen för en tid 

om 2 år, bilaga 10. 

Bifall till förslag att Anders Löfgren utses som ledamot i valberedningen för en tid om 2 år? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

 

Valberedningen förordar nyval av Mats Sundberg som ledamot i valberedningen för en tid 

om 1 år, bilaga 10. 

Bifall till förslag att Mats Sundberg utses som ledamot i valberedningen för en tid om 1 år? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

 

Val av valberedningens ordförande 

Valberedningen förordar nyval av Robert Nuse som valberedningens ordförande för en tid 

om 2 år, bilaga 10. 

Bifall till förslag att Robert Nuse utses som ordförande i valberedningen för en tid om 2 år? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

 

31. Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma 

Valberedningen föreslår att föreningsstämman delegerar till styrelsen att utse erforderligt 

antal fullmäktige och suppleanter till HSB Riksförbunds föreningsstämma. 

Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse erforderligt antal 

fullmäktige och suppleanter till HSB Riksförbunds föreningsstämma? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

   

32. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar 

anmälda ärenden som angivits i kallelsen 

Inga anmälda ärenden finns från styrelsen eller medlemmar. 

33. Föreningsstämmans avslutande* 

 

 

 


