
 

 

 

Bilaga 3b 

(punkt 19 på dagordningen) 
 

UPPDRAGSAVTAL HSB-LEDAMOT  

 
Detta avtal har träffats mellan HSB Sydost, nedan HSB, och  

________________________________________________________, nedan HSB-ledamoten, 

för uppdraget som HSB-ledamot.  

 

UPPDRAGET BESTÅR I ATT: 

 

• Ge sitt stöd till övriga i styrelsen, men utan att vara drivande eller dominerande, samt 

visa engagemang för bostadsrättsföreningen och inspirera till utveckling. 

• Vara en bärare av HSBs varumärke och verka i enlighet med HSBs värderingar 

ETHOS, Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. 

• Förmedla information från HSB Sydost till styrelsen som kan vara till nytta för 

bostadsrättsföreningen. 

• Verka för att erfarenhetsutbyte sker mellan bostadsrättsföreningen och HSB Sydost. 

Detta i syfte att tillvarata goda idéer och kunskaper som finns inom HSB och därmed 

bidra till utveckling av verksamheten. 

• Hålla bostadsrättsföreningen informerad om de tjänster och service samt andra 

möjligheter som följer av medlemskapet i HSB. 

• Vara uppmärksam på situationer där jäv kan föreligga för HSB-ledamoten på grund av 

lag eller delikatessjäv. 

• HSB-ledamoten är en fullvärdig medlem i en styrelse och har därmed i övrigt samma 

ansvar och befogenheter som övriga styrelseledamöter.  

 

UTBILDNING OCH KOMMUNIKATION:  

• HSB-ledamoten deltar på de träffar, seminarier och utbildningar som HSB anordnar 

särskilt för HSB-ledamöter.  

• HSB-ledamoten har även möjlighet att delta i det ordinarie kursutbud som HSB 

erbjuder.  

• HSB-ledamoten informerar sig fortlöpande om nyheter från HSB via tillgängliga 

digitala verktyg.  

 



 

  

 

Läs mer om uppdraget i ”Uppdragsbeskringning och riktlinjer för HSB-ledamot – HSB Sydost” 

bilaga 1 till detta avtal. 

 

ARVODEN OCH ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR 

För uppdraget utgår från HSB Sydost arvode per styrelsemöte samt ett årsarvode per uppdrag 

enligt belopp beslutade av HSB Sydosts styrelse, se bilaga 2 till detta avtal.  

HSB-ledamoten blir arvoderad för protokollfört styrelsemöte, föreningsstämma, årlig 

stadgeenlig fastighetsbesiktning samt vid de möten, utbildningar, konferenser som HSB kallar 

till. Vid konferenser och utbildningar, som riktar sig till HSB-ledamöterna, utgår ett arvode per 

tillfälle. Vid övriga sammankomster som HSB bjuder in till exempelvis mingel och 

inspirationskvällar utgår ingen arvodesersättning. HSB-ledamoten har däremot rätt till 

ersättning för resekostnad samt faktisk uppvisad förlorad arbetsinkomst vid alla 

sammankomster (gäller ej anställd med bilavtal via HSB). 

Av inbjudan ska framgå om sammankomsten berättigar till arvode. Tidrapportering ska ske 

månadsvis till HSB, för nuvarande via digitalt tidrapporteringssystem. 

Läs mer om arvoden och övriga ersättningar i ”Arvoden och ersättningar för HSB-ledamöter” 

bilaga 2 till detta avtal. 

 

FÖRSÄKRING 
 

Via HSB är HSB-ledamoten försäkrad under uppdragstiden enligt vad som framgår av 

försäkringsvillkoren, se bilaga 3 till detta avtal.  
  
 

UPPDRAGETS UPPHÖRANDE 
 

HSB-ledamot som önskar lämna sitt uppdrag ska meddela detta i god tid före sin avgång. 

 

Kan HSB-ledamoten inte utöva sitt uppdrag under en längre period på grund av sjukdom, 

arbete, studier på annan ort eller liknande situation, ska denne snarast informera HSB Sydost 

om detta. 

 

Det kan ske förändring av placering för HSB-ledamoten då HSB Sydost ser en rotation av HSB-

ledamöter som en förutsättning för ökad erfarenhet och utveckling. 

  

 HSB har rätt att vid behov omgående skilja HSB-ledamoten från uppdraget.  

 

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit vardera ett. 

 

 

Ort och datum:   Ort och datum: 

 

  

HSB Sydost    HSB-ledamot 
 
 



 

  

 

  
_____________________________  _____________________________ 


