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HSB Södertörn 

Dagordningen punkt 15 

GRUNDTAL FÖR VAL AV FULLMÄKTIGE 

Föreningsstämman har, enligt tidigare beslut, fastställt hur antalet fullmäktig respektive 

suppleant till fullmäktige ska utses. Beslutet fastställde grundtalet till 200 för 

bostadsrättsföreningar och bospargruppen. Det vill säga en fullmäktig och en suppleant 

för varje påbörjad grundtal medlemmar.  

 

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning ska föreningsstämman varje år besluta om 

grundtal. 

 

HSB Södertörn har till stämman 2018 lagt förslag till stadgeändring, punkt på 14 på 

dagordningen, för att stadgarna ska överensstämma med ändringar i lagen om 

ekonomiska föreningar. I stadgeförslagets § 14 definieras medlemsgrupperna och i § 15 

regleras val av fullmäktige, enligt nedan rubriker.  

 

För det fall föreningsstämman beslutar anta stadgeförslaget så föreslås även att 

föreningsstämman fastställer grundtalen enligt nedan. Om stämman inte beslutar att 

godkänna stadgeförslaget föreslås ändå att befintligt grundtal kvarstå.  

 
Boendemedlemsgruppen 

Varje bostadsrättsförening som är medlem i föreningen väljer på sin ordinarie 

föreningsstämma en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal i 

bostadsrättsföreningen. I grundtal beaktas bostadsrättsföreningen och 

bostadsrättslägenheter som innehas av medlemmar i HSB-föreningen per den  

31 december året före valet av fullmäktige.  

 
Medlemsgruppen 

Medlemsgruppen väljer en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal 

medlemmar. Medlemsantalet bestäms per den 31 december året före valet av 

fullmäktige. Val sker årligen på möte i februari månad. Kallelse till möte för val av 

fullmäktige ska senast två veckor innan mötet finnas på föreningens webbplats.  

 

Grundtal för val av fullmäktige för boendemedlemsgruppen och medlemsgruppen enligt 

ovan fastställs av föreningsstämman. Medlemsgruppen får utse högst hälften av antalet 

fullmäktige. 

 

Mandattiden för fullmäktige och suppleant är ett år eller till dess nästa ordinarie 

föreningsstämma hållits. Fullmäktige och suppleant kan väljas om.  

 

Förslaget innebär ingen förändring avseende grundtal jämfört med tidigare år. 

 
Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att: 

 

 fastställa grundtalet för boendemedlemsgruppen till 200. 

 

 fastställa grundtalet för medlemsgruppen till 200. 


