
 

 

 

Bilaga 3a 

(punkt 19 dagordningen) 

 

POLICY HSB-LEDAMÖTER 

Av HSB Sydosts stadgar framgår att HSB Sydost ska bistå enskild bostadsrättsförening som är 

medlem i HSB Sydost genom att utse en styrelseledamot som ska delta som ledamot i 

bostadsrättsföreningens styrelse. Den av HSB Sydost utsedda ledamoten i styrelsen benämns 

HSB-ledamot. 

HSB Sydosts styrelse har beslutat att följande riktlinjer ska  

gälla för HSB-ledamoten: 

 

1. Det är HSB Sydost som utser och entledigar HSB-ledamoten. 

 

2. Till HSB-ledamot ska utses person som bedöms ha allmän lämplighet, social förmåga 

och fallenhet för förtroendeuppdrag att verka i bostadsrättsföreningens styrelse. 

Personen ska vara medlem i HSB Sydost och dela HSBs värdegrund (ETHOS). 

 

3. HSB-ledamoten ska vara myndig, ej försatt i konkurs eller meddelat näringsförbud. 

 

4. HSB-ledamoten ska uppträda självständigt, har samma ansvar och befogenheter som 

övriga ledamöter i bostadsrättsföreningens styrelse. HSB-ledamoten ska vara ett stöd 

för styrelsen och svara för kontinuitet vid omsättning av ledamöter i styrelsen. 

 

5. HSB-ledamoten ska i situationer där styrelsen och den enskilde medlemmen i 

bostadsrättsföreningen är oense särskilt beakta den enskilde medlemmens synpunkter 

och vinnlägga sig om att på ett omsorgsfullt sätt förklara för medlemmen vad som gäller 

till undvikande att det uppstår intressekonflikter mellan styrelsen och medlemmen. 

HSB-ledamoten ska särskilt uppmärksamma att denne ska undvika att hamna i 

jävsliknande situationer. HSB-ledamoten ska tillse att det i styrelseprotokollet antecknas 

att HSB-ledamoten ej varit närvarande under sammanträdet då styrelsen överlägger och 

fattar beslut i ärendet. 

 

6. HSB-ledamotens bör inte ha fler än 3 uppdrag, om det inte föreligger särskilda skäl.  

 



 

   

 

7. HSB-ledamoten får ej inneha andra uppdrag i den bostadsrättsföreningen i vilken han 

eller hon blivit utsedd som ledamot i. 

 

8. HSB-ledamoten erhåller ersättning av HSB Sydost för uppdraget som ledamot i 

bostadsrättsföreningens styrelse. Någon ersättning från den enskilda bostads-

rättsföreningen till HSB-ledamoten ska ej utgå. 

 

9. HSB ledamot som i sitt uppdrag fattar misstanke om allvarliga oegentligheter som 

exempelvis förskingring, bokföringsbrott, mutor och korruption eller någon 

förtroendevald som allvarligt missbrukar sin ställning ska reserverar sig mot beslutet 

och tillse att det tas till protokollet samt informera revisorerna om detta.  

 

10. HSB Sydosts styrelse ska vid varje stämma redovisa en rapport gällande HSB-

ledamotsverksamheten. 

 

 

 

 

 


