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FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 
HSB Sydost tillämpar de gemensamma styrdokumenten HSB Kompassen, Hantering av 
HSBs gemensamma varumärke och HSB Kod för föreningsstyrning. HSB Sydost omfattar 
moderföreningen och samtliga helägda dotterbolag.

BAKGRUND
Koden är utformad särskilt för HSB och utgår från Svensk 
kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och 
HSBs kärnvärderingar, förkortade som ETHOS. Den 
gäller för alla HSB-föreningar, nationella och regionala 
bolag samt HSB Riksförbund.

Syftet med Koden är att den ska utgöra ett internt 
verktyg för att säkerställa en öppen och genomlyst 
organisation där varje medlem som så önskar ska ha 
insyn i verksamheten och möjlighet att påverka. Koden 
ska också bidra till att HSB styrs på ett för medlemmarna 
effektivt sätt. På föreningens webbplats finns en särskild 
avdelning ”Föreningsstyrning” där information som rör 
formella krav på verksamheten publiceras. Förenings-
styrningsrapporten för 2020 har i likhet med tidigare år 
inte granskats av föreningens revisorer och utgör inte en 
del av de formella årsredovisningshandlingarna.

FULLMÄKTIGE
Grundtalet för antalet ombud per förening till full-
mäktige är 100, vilket innebär att föreningarna i storleks-
ordningen 1–100 medlemmar har rätt till ett ombud.

Bospargruppen utses på samma grundtal i relation 
till sitt totala medlemsantal.

Föreningsstämman hölls den 13 juni 2020. Stämman 
genomfördes digitalt med möjlighet att poströsta. På 
föreningsstämman deltog 56 röstberättigade ombud, 
varav 18 deltog digitalt och 38 via poströstning. Styrelsen 
och föreningens revisorer deltog vid stämman. Efter 
förslag från valberedningen valdes Peter Wretlund 
till stämmoordförande. Under stämman gavs full-
mäktige möjlighet att ställa frågor, kommentera och 
lämna förslag till beslut. Protokollet från förenings-
stämman fanns tillgängligt på föreningens webbplats 
inom rätt utsatt tid.

HSB SYDOSTS VALBEREDNING
Valberedningen 2019/2020 har bestått av; ordförande 
Rolf Nicklasson och övriga ledamöter Sten-Åke Radner, 
Göran Ågren och Ingela Persson.

VALBEREDNING
Valberedningen utses vid ordinarie föreningsstämma och 
representerar föreningens medlemmar. Den består av 
personer med geografisk representation från verksamhets-

området och ska bestå av minst tre ledamöter varav 
en ledamot utses till ordförande. Valberedningens 
instruktion fastställs årligen av föreningsstämman. 

Valberedningen följer upp styrelsens arbete genom 
samtal med enskilda ledamöter och möte med 
föreningens vd. De har även tagit del av den utvärdering 
som genomförts, av styrelsens arbete under året. 
Kravprofiler för nya styrelsekandidater upprättas 
baserat på valberedningens granskning av styrelsens 
arbete och samlade kompetens tillsammans med 
HSB Sydosts mål. Därefter genomförs ett systematiskt 
arbete för att söka rätt kandidater. 

Medlemmar har möjlighet att vända sig till valbe-
redningen och lämna förslag på nomineringar till 
styrelseledamöter. Information om detta har lämnats 
via e-post till alla bostadsrättsföreningar och publ-
icerats på webbplatsen.

Sammankopplat med förslagen till stämman lämnas 
en rapport om valberedningens arbetssätt under det 
gångna året.
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STYRELSEN OCH DESS ARBETSSÄTT
Styrelsen består av sju (7) ledamöter. Vd ingår inte 
i styrelsen, men är föredragande i alla ärenden. 
Samtliga stämmovalda styrelseledamöter är oberoende 
i förhållande till föreningen och ledningen.

Styrelsen ska hålla minst sex (6) sammanträden per 
år varav ett ägnas åt mer långsiktig planering. Vid 
behov ska extra sammanträden hållas för särskilda 
frågor. Styrelsen fastställer varje år instruktioner i form 
av arbetsordning och vd -instruktion, vilka är anpassade 
till föreningens förhållanden och utgör styrdokument 
för dess arbete.

I arbetsordningen regleras även tidpunkter för 
styrelsesammanträden, utskick av möteskallelser, 
protokollsutformning, ekonomisk rapportering samt 
andra för styrelsearbetet relevanta frågor. Styrelsen 
beslutar om lön och andra ersättningar till vd. 
Styrelsens arbetsordning ses över årligen.

I dotterbolagen är vd formellt ensam styrelseledamot. 
HSB Sydost består av moderförening med elva (11) 
helägda dotterbolag eller dotterdotterbolag. Styrelsen 
för HSB Sydost utgör koncernstyrelse och alla beslut 
rörande den samlade verksamheten, i såväl moder-
förening som dotterbolag, fattas av HSB Sydosts styrelse.

Vd leder verksamheten i enlighet med de instruktioner 
som fastställs av styrelsen. Vd ska svara för den löpande 
förvaltningen av koncernen och ansvarar också för att 
styrelsen erhåller ett så sakligt, utförligt och relevant 
beslutsunderlag som möjligt för att styrelsen ska kunna 
fatta väl underbyggda beslut. Vid varje styrelsesamman-
träde lämnas rapport över företagets finansiella situation, 
bland annat av ränterisker och likviditet, samt vd-rapport 
över verksamheten.

HSB SYDOSTS STYRELSE
Styrelsen har under år 2020 hållit elva (11) ordinarie 
styrelsemöten exklusive årsstämman. Även en styrelse-
konferens samt ett strategimöte har genomförts. 
Styrelsen består av sju (7) stämmovalda ledamöter. I 
styrelsen ingår fyra (4) män och tre (3) kvinnor. 

I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie 
föreningsstämma 2021 är ledamöterna Mikael  
Gunnarsson, Carita Schönbaum, Githa Fiorino och 
Gaca Radetina. 

UTBILDNING
Vid första styrelsesammanträdet efter stämman ges en 
introduktion till HSB, styrelsens arbete, arbetsformer, 
arbetsordning och information om aktuella frågor. 
Under 2020 har styrelsens ledamöter genomgått en 
utbildning i AML (förhindrande av penningtvätt).

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
Styrelsens arbete utvärderas årligen. Ledamöterna får 
enskilt, via en anonym webbenkät, svara på frågor om 
bland annat styrelsens sammansättning, kompetens, 
arbetsformer och engagemang. Resultatet av under-
sökningen presenteras och diskuteras i styrelsen och 
med valberedningen.

VD
Mårten Lindberg, född 1968, tillträdde som vd den 
1 april 2019. Principer om vd:s ersättningar och 
anställningsvillkor framgår av förvaltningsberättelsen.

LEDNINGSGRUPP
HSB Sydosts koncernledningsgrupp bestod under 
2020, utöver vd Mårten Lindberg, av Klara Gustavsson, 
ekonomichef, Kajsa Högelius, affärsområdeschef 
nyproduktion, Håkan Claesson, affärsområdeschef 
fastighet och förvaltning, Gustav Stensson Bohman, 
HR-chef, och Anders Högelius, affärsområdeschef 
medlem och marknad.

FÖRENINGSGRANSKARE
Vid föreningsstämman 2020 valdes Magnus Andersson, 
född 1967 och bor i Vederslöv, och Arne Stenström, 
född 1943 och boende i Karlskrona, till förenings-
granskare i föreningen.

HSB Riksförbund har utsett Christian Johansson, 
Deloitte AB, till auktoriserad revisor. Styrelsen 
träffar valda föreningsgranskare vid minst ett samman-
trädestillfälle under året. Föreningsgranskarna avger 
en granskningsrapport som ledning och styrelse 
tar del av och som ligger som underlag för mötet 
med föreningsgranskarna.

KONTROLLAKTIVITETER
HSB Sydost har utformat sin interna kontroll så att 
ändamålsenliga kontrollaktiviteter genomförs. Det sker 
såväl på övergripande nivåer, till exempel löpande 
resultatanalyser och analys av nyckeltal, som mer 
rutinorienterade kontroller såsom avstämningar, 
attester och liknande kontroller som syftar till att före-
bygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. 
Kontrollaktiviteterna har utformats för att hantera 
väsentliga risker avseende den finansiella rapporteringen.

Övergripande ligger rapportinstruktioner och fi-
nansiella mål, attest  och placeringsregler som beskriver 
vilket ansvar och befogenheter som styrelsen delegerat 
till vd, samt även i nästa led hur ansvarsförhållandena är 
upplagda inom organisationen. Vd ansvarar för att 
nödvändiga interna kontroller som krävs för att hantera 
väsentliga risker i den löpande verksamheten genomförs.



NÄRVARO STYRELSE & VALBEREDNING
Här redovisas närvaro för verksamhetsåret 2020 gällande styrelse och valberedning för HSB Sydost. 

Namn Antal möten Närvarande på stämman

Rolf Nicklasson,  
ordförande

Ingela Persson

Göran Ågren

Sten-Åke Radner

Ja

 
Nej

Ja

Nej

11 av 11

 
11 av 11

11 av 11

11 av 11

Sebastian Lindroth,  
ordförande

Mikael Gunnarsson,  
vice ordförande

Githa Fiorino

Gaca Radetinac

Anders Carming

Christoffer Stenström

Carita Schönbaum

Per-Ola Mattsson

Ja

 
Ja

 
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

11 av 11

 
11 av 11

 
11 av 11

10 av 11

11 av 11

6 av 6*

11 av 11

3 av 5**

* Avgick i samband med årsstämman 2020
** Tillträdde i samband med årsstämman 2020

HSB Sydost styrelse

HSB Sydost valberedning
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HSB SYDOST
EKONOMISK 
FÖRENING

729500-1767

HSB Göta/Sydost
HR-Center AB

50 %

HSB Sydost 
Holding 2 AB
559146-3723

Växta 
Utvecklings AB

50 %

HSB Produktion HB
50 %

HSB Fastigheter
i Karlskrona AB

556757-9411

HSB Sydost 
Gesällen AB
556930-8074

Fastighetsbolaget  
i Sydost AB

556981-6175

Garagebolaget  
i Sydost AB 

559019-0780

HSB Sydost 
Fastighets-

förvaltning AB
556934-3691

HSB 
Fastigheter 
Sydost AB

556491-8190

HSB sydost 
Holding 1 AB

556934-3766

HSB Sydost AB
556791-1267

Trädgårdsmästaren 22 
 i Växjö AB 

559047-0299

HSB Sydost
Solrosen AB
559146-3657

KONCERNSKISS


