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FÖREDRAGNINGSLISTA – MED VALBEREDNINGENS 
FÖRSLAG, ÖVRIGA FÖRSLAG SAMT BILAGOR 
KORRESPONDERANDE MOT 
POSTOMRÖSTNINGSFORMULÄRET 
vid HSB Uppsalas ordinarie föreningsstämma måndagen den 8 juni 2020 
 
 

1. föreningsstämmans öppnande 

Föreningsstämman hålls genom poströstning. Stämman är öppen för omröstning mellan den 1 juni kl 12.00 och 
avslutas den 8 juni kl 12.00 

 

2. val av stämmoordförande 

Valberedningens förslag till beslut: 

Klas Säve-Söderberg, HSB Uppsala 

 

3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Ida Carlsson, HSB Uppsala 

 

4. godkännande av röstlängd 

Den som avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman 

 

5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämma 

Styrelsen har beslutat att stämman ska vara öppen för utomstående för att kunna hålla stämman på distans 
genom postomröstning 

 

6. godkännande av dagordning 

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning i enlighet med stadgarna 
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7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

Valberedningens förslag till beslut: 

Erik Nordkvist, HSB 51 Bellman 

Molly Wallén, HSB 93 Örtedalen 

 

8. val av minst två rösträknare 

Valberedningens förslag till beslut: 

Erik Nordkvist, HSB 51 Bellman 

Molly Wallén, HSB 93 Örtedalen 

 

9. fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor 
innan föreningsstämman. 

Styrelsen har kallat genom e-post till samtliga anmälda fullmäktige samt genom publicering på HSB Uppsalas 
hemsida 

 

10. rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB 
Riksförbunds föreningsstämma 

Rapporten finns att läsa under rubriken Föreningsstyrningsrapport i handlingarna 

 

11. genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning 

Årsredovisningen finns under rubriken Årsredovisning 2019 i handlingarna 

  



 
 
Ordinarie föreningsstämma 2020 HSB Uppsala 
 
 

12. genomgång av föreningsgranskarens rapport 

GRANSKNINGSRAPPORT 

Den förtroendevalda föreningsgranskarens uppdrag är att granska HSB Uppsalas medlemmars rätt till insyn och 
inflytande i medlemsföreningen. Granskningen tar sin utgångspunkt i HSBs kod för föreningsstyrning. 

Föreningsgranskaren har i sin granskning kontaktat föreningens revisor, valberedning, styrelsen ordförande och 
tjänstemän på HSB Uppsala. Granskningen har utförts utifrån fastställt granskningsprogram samt genom 
kontroller av företrädesvis publicering av information på föreningens webbplats inför stämman. 

Föreningsstyrningsrapporten har granskats av föreningsgranskaren. Föreningsgranskaren konstaterar att den 
information som har lämnats till medlemmarna är korrekt och vederhäftig samt att granskningsrapporten har 
meddelats styrelsen i god tid innan tidpunkt för kallelse till föreningsstämman. Dessutom konstateras att 
föreningen ej avviker från HSBs kod för föreningsstyrning vilket framgår av föreningsstyrningsrapporten. 

Slutligen anser föreningsgranskaren att föreningen har tagit tillvara medlemmarnas rätt till insyn och inflytande 
i enlighet med HSBs kod för föreningsstyrning. 

Uppsala 2020-03-20 

Hans Frisk 

Förtroendevald 

Föreningsgranskare 

 

13. genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse 

Revisorernas berättelse finns på sidan 22 och 23 i Årsredovisning 2019 

 

14. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Styrelsen har lagt fram förslag till beslut till resultaträkning och balansräkning på sid 6 – 8 i Årsredovisning 2019 

 

15. beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning 

Styrelsen har lag fram förslag till beslut av koncernens resultaträkning och balansräkning på sid 6 – 8 i 
Årsredovisning 2019 

 

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

Styrelsen föreslår att årets vinst disponeras i enlighet med förslaget på sid 6 i Årsredovisning för 2019 

 

https://www.hsb.se/uppsala/arsredovisning-2019/foreningsstyrningsrapport/#Efterlevnad_styrdokument
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17. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör 

Revisorerna tillstyrker att ledamöter och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2019 års 
förvaltning enligt sid 22 och 23 i Årsredovisning 2019 

 

18. beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen 

Medlemsgruppen och boendegruppen väljer en fullmäktige och en suppleant för varje påbörjat grundtal 
medlemmar baserat på medlemsantalet i respektive grupp den 31 december året före val av fullmäktige. 

Styrelsens förslag till beslut: 

Att grundtalet ska vara oförändrat 400 

 

19. beslut om medlemsavgift till föreningen 

Förslag till fastställande av medlemsavgifter för år 2021 

Medlemsavgifter 2021 

Av stadgarna för HSB Uppsala ekonomisk förenings framgår bland annat, dels att medlem som inte är 
bostadsrättsförening varje år skall betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet, endast en 
medlem per hushåll betalar medlemsavgift, samt dels att HSB-bostadsrättsförening varje år skall betala en 
medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet, d v s medlem som bor i bostadsrätt i HSB-
bostadsrättsförening betalar inte egen medlemsavgift.  

HSB Uppsalas medlemsavgift 2020 utgör kronor 300. 

Under senare år har vid inträdestillfället tillämpats en reducering med 50 % av medlemsavgiften för 
medlemmar som vunnit inträde i föreningen efter halvårsskiftet. 

Styrelsen förslag till beslut: 

Att dels att HSB Uppsalas medlemsavgift för år 2021 skall utgöra kronor 300 för medlem som inte 
är bostadsrättsförening och kronor 300 per lägenhet för medlem som är HSB-
bostadsrättsförening, samt 

Att dels att medlemmar som vunnit inträde i föreningen efter halvårsskiftet erhåller en reducering 
med 50% av medlemsavgiften vid inträdestillfället. 

 

20. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, 
revisorer, föreningsgranskare och valberedning 

Valberedningen föreslår beträffande styrelsen att arvoden skall utgå med belopp knutet till prisbasbeloppet 
(Pbb) och att ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelseledamöter vid närvaro på 
styrelsesammanträden eller vid särskilda uppdrag kan erhållas efter särskild framställan. Det föreslås också att 
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ledamöter som deltar vid särskilda uppdrag kan erhålla ersättning efter beslut av styrelsen. Vidare föreslås att 
ersättning till revisorer utgår enligt särskild räkning. 

Styrelsen föreslår att föreningsstämman må besluta att arvoden för HSB Uppsala ekonomisk förenings 
valberedning skall utgå med belopp knutet till prisbasbeloppet i form av ett fast arvode per verksamhetsår till 
ordförande och till ledamot samt dels ett sammanträdesarvode per bevistat sammanträde. 

 Prisbasbeloppet 2020 = 47 300 kronor. 

Valberedningens förslag till beslut: 

att arvodena till styrelsen och valberedning skall utgå enligt valberedningens respektive styrelsens förslag, d v s 

Styrelsen Årsarvode Summa Sammanträdesersättning Summa 

Ordförande 2 Pbb 94 600 0,03 Pbb  1 419 

Ledamöter 0,4 Pbb 18 920 0,03 Pbb  1 419 

 

att ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelseledamöter vid  närvaro vid 
styrelsesammanträden eller vid särskilda uppdrag kan erhållas efter särskild framställan, 

att eventuell ersättning vid ledamöters deltagande vid särskilda uppdrag beslutas av styrelsen, 
samt 

att ersättning till revisorer utgår enligt särskild räkning. 

 

Valberedning Årsarvode Summa Sammanträdesersättning Summa 

Ordförande 0,4 Pbb 18 920 0,03 Pbb  1 419 

Ledamot 0,3 Pbb 14 190 0,03 Pbb  1 419 
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21. val av styrelsens ordförande 

Valberedningens förslag till beslut: 
Lena Rönnberg 
Född: 1953. Utbildning/arbetslivserfarenhet: Jur. kand., notariemeritering. Anställd vid Uppsala universitet, 
institutionen för handelsrätt. Vice ordförande i Gamla Uppsala Buss AB, ledamot av regionfullmäktige i 
Uppsala. Uppdrag i/genom föreningen: Ordförande i HSB Uppsala, styrelseledamot i HSB ProjektPartner AB. 
Invald år: 2009. Närvaro: 6 av 6 sammanträden. 
Förslag: Omval, ordförande 1 år 

 

22. beslut om antal styrelseledamöter 

Valberedningens förslag till beslut: 

Att styrelsen ska bestå av oförändrat högst sju stämmovalda ledamöter inklusive ordförande 

 

23. val av styrelseledamöter 

Valberedningens förslag till beslut: 

Anna Ahlin 

Född: 1967. Utbildning/arbetslivserfarenhet: Teknisk utbildning. Universitetsstudier i ledarskap och 
företagsekonomi. Olika befattningar i tillverkningsindustrin. Numera SHEQ chef på Atlas Copco Industrial 
Technique AB. Invald år: 2010. Närvaro: 5 av 6 sammanträden. Förslag: Omval 2 år 

Gunnar Hallemark 

Född: 1951. Utbildning/arbetslivserfarenhet: Statens polisskola, trafik- och ordningspolis i Dalarna och 
Uppsala län, ordf i HSB brf 107 Sörgården. Uppdrag i föreningen: HSB ledamot. Invald år: 2009. Närvaro: 6 av 6 
sammanträden. Förslag: Omval 1 år 

Johanna Norberg Hägglund 

Född: 1981. Utbildning/arbetslivserfarenhet: Jur. kand. Anställd vid Uppsala universitet, Företagsekonomiska 
institutionen, Handelsrätt. Mångårig erfarenhet av ledamotsuppdrag inom bland annat offentlig förvaltning. 
Uppdrag i föreningen: HSB ledamot Invald år: 2016. Närvaro: 6 av 6 sammanträden. Förslag: Omval 2 år 

Daniel Callbo 

Född: 1988. Utbildning/arbetslivserfarenhet: Ekonomie masterexamen i Företagande och Ledning samt 
ekonomie kandidatexamen i Handelsrätt och Företagsekonomi. Organisationskonsult. Ordförande i HSB brf 73 
Rosendalen. Uppdrag i föreningen: HSB-ledamot. Invald år: 2018. Närvaro: 5 av 6 sammanträden. Förslag: 
Omval 2 år 
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Ledamöter som har ett år kvar på sitt förordnande 

Torsten Skatt 

Född: 1951. Utbildning/arbetslivserfarenhet: Bankaspirant- och kameral utbildning. Arbetat som ekonomichef 
på Uppsala Vatten, budgetchef på Uppsala kommun samt olika ekonombefattningar. Invald år: 2011. Närvaro: 
6 av 6 sammanträden. 

Snezana Oscarsson 

Född: 1961. Utbildning/arbetslivserfarenhet: Uppsala universitet företagsekonomi, juridik m.m. Anställd som 
Centrumchef på Skandiafastigheter i Uppsala. Olika styrelseuppdrag. Närvaro: 3 av 4 sammanträden. 

 

Dessutom noteras att två arbetstagarledamöter och suppleanter för dessa utses av de lokala 
arbetstagarorganisationerna. 

 

24. beslut om antal revisorer 

Valberedningens förslag till beslut: 

Att antalet revisorer ska vara oförändrat högst en 

 

25. val av revisorer 

Anmälan av HSB riksförbunds val av revisor 

Liselotte Herrlander 

Född: 1957. Utbildning/arbetslivserfarenhet: Auktoriserad revisor, Herrlander Revision AB sedan 2007. Revisor 
i HSB Uppsalas dotterbolag. Fungerat som föreningens revisor sedan 2011. 

Enligt HSB föreningens stadgar utses en revisor av HSB Riksförbund. Se 3.6 i valberedningens instruktion nedan. 

 

26. beslut om antal föreningsgranskare 

Valberedningens förslag till beslut: 

att antalet föreningsgranskare ska vara oförändrat högst en 
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27. val av föreningsgranskare 

Valberedningens förslag till beslut: 

Hans Frisk 

Född: 1945. Utbildning/arbetslivserfarenhet: Maskiningenjör. Mångårig erfarenhet som chef och vd med 
kvalitetssäkring i fokus. Kvalitets och miljöfrågor allt sedan 1992. Uppdrag i föreningen: HSB ledamot. Förslag: 
Omval 1 år 

 

28. fastställande av valberedningsinstruktion 

HSB Uppsalas ordinarie föreningsstämma 2020 

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION 

1. Inledning 

Föreningsstämmans beslut om tillsättning och arvodering av styrelse, revisorer och föreningsgranskare ska 
beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och öppen process, som ger alla medlemmar möjlighet 
att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda 
beslut.  

Valberedningen har till uppgift att bereda föreningsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor.  

Den ska lämna förslag till stämmoordförande för föreningsstämman, ordförande och ledamöter till styrelsen, 
revisorer och föreningsgranskare.  

Valberedningen ska genomföra en systematisk process och särskilt beakta mångfald för att söka kandidater till 
dessa poster. Som underlag för sina förslag ska valberedningen bedöma i vilken grad den nuvarande 
styrelseordföranden och övriga styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas till följd av föreningens läge 
och framtida inriktning. Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga medlemmars intresse och inte 
obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. 

2. Tillsättande av valberedning 

HSB Uppsala ska ha en valberedning som representerar HSB Uppsalas medlemmar. 

I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med HSB Uppsala konkurrerande verksamhet. 

Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till ordförande i 
valberedningen. Styrelseledamöter eller verkställande direktören ska inte vara ledamot av valberedningen. 
Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst tre ledamöter. 

Mandattiden för valberedare är två år. 
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För de personer som står till förfogande till valberedning ska följande information lämnas på föreningens 
webbplats, som ett komplement till kallelsen: 

• Födelseår 

• Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet  

• Eventuella uppdrag i föreningen  

• Andra väsentliga uppdrag 

• Det år ledamoten invaldes i valberedningen (gäller vid omval) 

• Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den 
föreslagna ledamotens kompetens och oberoende 

3.  Valberedningens arbetsuppgifter 

Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av föreningsstämmans beslut i tillsättningsfrågor 
med syfte att skapa ett bra underlag för föreningsstämmans behandling av dessa ärenden 

Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av styrelse, revisor och föreningsgranskare tillämpa HSBs kod 
för föreningsstyrning. 

Valberedningen ansvarar för att en presentation av valberedningen inklusive kontaktuppgifter finns på 
föreningens webbplats. Valberedningen ansvarar vidare för att information om nominering lämnas på 
föreningens webbplats. 

3.1 Sammanträden 

Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Vid valberedningens sammanträden ska protokoll föras. 

Valberedningen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas. 

3.2  Sekretess 

Mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningens ledamöter ska valberedningens 
ledamöter underteckna sekretessförbindelse som syftar till att undanröja risk för att sådan information sprids 
selektivt i medlemskretsen. 

3.3  GDPR 

Valberedningen ska informera nominerade hur personuppgifter behandlas. 

3.4 Styrelse 

Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordförande. 

  



 
 
Ordinarie föreningsstämma 2020 HSB Uppsala 
 
 

3.5 Valberedningens grunder för nominering av styrelse 

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning ska föreningens styrelse ha en ändamålsenlig sammansättning, sett till 
föreningens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen ska ha mångsidighet och bredd 
avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. Mångfald och en jämn könsfördelning i 
styrelsen ska eftersträvas. Det är viktigt att förslaget resulterar i en väl fungerande grupp och samtidigt 
uppmuntrar till förnyelse för att trygga långsiktig kontinuitet. Styrelsen ska också representeras av 
bostadsrättshavare och bosparare från flera kommuner inom föreningens verksamhetsområde. Majoriteten av 
styrelseledamöterna ska vara oberoende.  

Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen, den som enligt lag är ställföreträdare för en medlem 
eller, om en juridisk person är medlem, den som är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller 
delägare i denna, får dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen. Den som inte avser att ta 
del i styrelsens verksamhet enligt lagen om ekonomiska föreningar, så kallad målvakt, ska inte föreslås. 
Valberedningen ska säkerställa att föreslagna kandidater uppfyller de krav som ställs för att vara 
styrelseledamot i en förening, det vill säga ha fyllt 18 år, ej vara försatt i konkurs, ha förvaltare eller vara belagd 
med näringsförbud. Valberedningen ska informera föreslagen styrelseledamot i HSB-förening som är 
registrerad för inlåningsverksamhet att denna ska genomgå ledningsprövning hos Finansinspektionen. 
Finansinspektionen gör en lämplighetsprövning av personerna sett bland annat mot uppgifter som hämtas in 
från Polisen, Upplysningscentralen och Skatteverket.  

Valberedningen ska ta del av resultatet av den styrelseutvärdering som styrelsen genomfört. 

Valberedningen ska lämna förslag på styrelsearvode och samtliga övriga ersättningar för styrelsearbetet. 

Valberedningens förslag ska meddelas i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till 

föreningsstämman och på föreningens webbplats. 

Valberedningen ska lämna de uppgifter beträffande ledamot som föreslås för nyval eller omval så att HSB 
Uppsala kan lämna följande uppgifter om personen på föreningens webbplats: 

• Födelseår 

• Huvudsaklig utbildning  

• Huvudsaklig arbetslivserfarenhet 

• Eventuella uppdrag i föreningen  

• Andra väsentliga uppdrag 

• Det år ledamoten invaldes i styrelsen (gäller vid omval) 

• Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till föreningen 
och föreningsledningen. 

• Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den 
föreslagna ledamotens kompetens och oberoende 
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Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur de har bedrivit arbetet som ska publiceras på föreningens 
webbplats. 

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag. Valberedningen ska också 
lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.  

3.6  Revisor 

I enlighet med stadgarna ska föreningen ha lägst en och högst två revisorer. Av dessa utses alltid en revisor av 
HSB Riksförbund, eventuell ytterligare revisor väljs av föreningsstämman. 

Valberedningen ska i samarbete med HSB-föreningen lämna förslag till HSB Riksförbund på den revisor som 
HSB Riksförbund ska utse.  

Valberedningen ska därutöver till föreningsstämman lämna förslag till val och arvodering av revisor om det 
föreslås att HSB-föreningen ska välja en ytterligare revisor förutom den som utses av HSB Riksförbund.  

Valberedningens förslag ska meddelas HSB Uppsala i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till 
föreningsstämman och på föreningens webbplats. 

Valberedningen ska lämna information om föreslagen revisor på föreningens webbplats avseende: 

• Omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till föreningen utöver revision under de 
senaste åren. 

• Det år revisorn invaldes till uppdraget i föreningen (gäller vid omval.) 

Valberedningen ska också tillse att ovanstående information finns på föreningens webbplats om den revisor 
som utses av HSB Riksförbund. 

En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på föreningens webbplats. 

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för 
hur valberedningens arbete har bedrivits. 

3.7  Föreningsgranskare 

Valberedningen ska lämna förslag på föreningsgranskare.  

Föreningsgranskarens uppdrag är att granska medlemmens rätt till insyn och inflytande i föreningen. Ta sin 
utgångspunkt i HSBs kod för föreningsstyrning som del i ”Gemensamt fattade beslut” enligt stadgarna. 

Valberedningen ska lämna information om föreslagen föreningsgranskare på föreningens webbplats avseende: 

• Omfattningen av den föreslagna föreningsgranskarens övriga förtroendeuppdrag samt tjänster 
till föreningen under de senaste tre åren 

• Det år föreningsgranskaren invaldes till uppdraget i föreningen (gäller vid omval) 
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3.8 Stämmoordförande 

Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande för föreningsstämma. 

Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen ska inte föreslås till stämmoordförande. 

Förslaget ska lämnas i så god tid att det kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman. 

3.9 Arvode 

Valberedningen ska lämna stämman förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga 
ledamöter, samt arvoden och ersättningar i övrigt till förtroendevalda i föreningen. 

Arvode till valberedningen utgår enligt beslut på föreningsstämma. 

Styrelsen bereder frågan om arvode till valberedningen. 

4  ÄNDRING AV INSTRUKTIONEN 

Instruktionen gäller tillsvidare och ska årligen fastställas på föreningsstämman. 

Valberedningen ska löpande utvärdera sitt arbete och till föreningsstämman lämna förslag på sådana ändringar 
av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.  

Instruktionen ska tillhandahållas på föreningens webbplats. 

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE FÖR SITT ARBETE INFÖR FÖRENINGSSTÄMMAN 2020 

Utöver ovanstående uppgifter skall valberedningen, enligt koden för föreningsstyrning, även redogöra för hur 
man bedrivit sitt arbete. 

2008 års ordinarie föreningsstämma fastställde ”Instruktion för HSB Uppsala ekonomisk förenings 
valberedning”, som grund för valberedningens arbete. 

Valberedningen har haft 5 formella möten sedan den 23 oktober 2019. Valberedningsarbetet startade med att 
ledamöterna i valberedningen genomförde personliga samtal med samtliga styrelseledamöter enligt ett särskilt 
samtalsformulär. 

Vidare har valberedningen tagit del av styrelseledamöternas egna anonyma utvärdering av styrelsearbetet, 
enligt koden, och en särskild överläggning har genomförts med styrelsens ordförande. 

På HSB Uppsalas hemsida publicerades under maj 2019 information om den nyvalda styrelsen. 
Kontaktuppgifter till valberedningen har varit publicerade på hemsidan sedan maj 2019. Information om 
möjlighet att nominera kandidater och lämna förslag till stämman den 8 juni 2020 har legat ute på hemsidan 
sedan maj 2019 och publicerades i nummer 4 av medlemstidningen Hemma i HSB 2019. 

Valberedningens arbete har lett fram till redovisade förslag. 
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29. beslut om antal ledamöter i valberedningen 

Styrelsens förslag till beslut: 

att antalet ledamöter i valberedningen ska bestå av oförändrat högst tre 

 

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

Styrelsens förslag till beslut: 

Agneta Gille 

Född: 1956. Utbildning/arbetslivserfarenhet: Barnskötare, fd Riksdagsledamot, ordförande Uppsala 
stadsteater, ledamot Uppsala fullmäktige, ledamot Idrotts o Fritidsnämnden, ersättare Riksbanksfullmäktige, 
Valberedare i Socialdemokraterna. Invald år: 2015 Förslag: Omval 2 år 

Ledamöter som har ett år kvar på sitt förordnande 

Monica Östman 

Född: 1953. Utbildning/arbetslivserfarenhet: Filosofie doktor i markvetenskap, Arbetat på Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU). Mångårigt fackligt engagemang inom Statstjänstemannaförbundet (ST), TCO 
förbundet inom staten. Numera pensionär. Politiskt aktiv i Uppsala kommun. Har varit ordförande i 
Byggnadsnämnden och i Äldrenämnden. Nu ordförande i Namngivningsnämnden och Bostadsförmedlingen. 
Sitter i kommunfullmäktige. Invald år: 2003 

Sture Blomgren 

Född: 1941. Utbildning/arbetslivserfarenhet: Fil kand. Uppsala Universitet, Stockholms kommun, 
Bostadsdepartementet, Byggforskningsrådet, Forskningsrådet Formas. KF och KS i Uppsala kommun. Uppdrag i 
föreningen: Styrelseledamot och ordförande i HSB Uppsala. Styrelseledamot och ordförande i HSB Riksförbund. 
Invald år: 2018 

 

31. val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma 

Valberedningens förslag till beslut: 

Att stämman överlåter åt styrelsen att fatta beslut i frågan om val av fullmäktige och suppleanter till 
förbundsstämman 
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32. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som 
angivits i kallelsen 

Motion från Britt-Inger Rönnqvist 

Föreningsstämman 2020 HSB Uppsala 

Ett HSB 

Förslag: Att medlemskap i HSB lokalförening ersätts med ett medlemskap nationellt. 

Uppsala 2020-01-19  

Elsie Britt Inger Rönnqvist 

Svar på motion/-er från Britt-Inger Rönnqvist om Ett HSB 

Svar: 

HSB Uppsalas styrelse välkomnar frågan kring medlemskapet som sådan. Medlemskapet och inflytandet är 
centrala frågor inom HSB och styrelsen anser att motionen belyser en intressant vinkel – ett medlemskap. Det 
kan i förstone te sig praktiskt. Dock finns det fler perspektiv att ta hänsyn till. HSBs parlamentariska 
organisation bygger på möjlighet att ta hänsyn till lokal påverkan. Det enskilda medlemskapet i den regionala 
HSB-föreningen är en viktig grund i det lokala engagemanget och en viktig del av HSB-föreningens verksamhet. 

Dock ska tilläggas att redan idag kan ett medlemskap i HSB ge förtur till HSBs nyproducerade bostäder och 
HSBs hyresrätter i hela Sverige, trots lokalt medlemskap 

HSB Riksförbund bildas av de regionala HSB-föreningarna som också i hög grad påverkar inriktningen på 
Riksförbundets arbete. Komplexiteten i den demokratiska processen skulle bli stor om Riksförbundet skulle 
bestå av både HSB-föreningar och enskilda medlemmar. 

Frågor då blir till exempel var de enskilda medlemmarna skulle påverka HSB? Skulle de påverka den regionala 
HSB-föreningen via sin bostadsrättsförening? Vilka mandat har de i så fall gentemot bostadsrättsföreningarna 
då de inte är medlemmar i den regionala HSB-föreningen så som bostadsrättsföreningarna skulle vara. Eller 
skulle de enskilda medlemmarna påverka direkt? I så fall kan man se en potentiell konfliktsituation mellan HSB-
föreningarnas påverkan och medlemmarnas påverkan. 

Styrelsen anser, med stöd av ovanstående resonemang, att ett medlemskap i dagsläget inte är genomförbart.  

Styrelsen förslag till beslut: 

- Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen med hänvisning till argumenten ovan 
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Motion HSB Uppsala Årsstämma 2020 från Thomas Lindgren 

Förslag: Möjlighet till Energibesparing för Brf förening Uppsala. 

I dagens samhälle är en av det större diskussionerna hur kan vi spara på vår energiförbrukning och minska våra 
Co2 utsläpp. Att som Brf förening göra en insatts för miljön är inget trolleri. Nedanstående steg 1-2 -3 skulle 
lösa föreningars möjligheter att spara energi och miljö samt minska kostnaden för medlemmarna. Problemet är 
Vattenfall Uppsala som inte besvarar ansökningar för att montera nya moderna mätare som klarar 
nedanstående 1-2-3 steg.  Vattenfall har sedan över ett år ett antal ansökningar från Brf föreningar i Uppsala 
om att få utföra dessa åtgärder, Vattenfall besvarar inte heller de entreprenörer som skall utföra dessa 
arbeten. I övriga delar av landet finns ett stort antal ombyggda energiföreningar. Man skulle med god grund 
säga att Vattenfall Uppsala missbrukar sin maktställning mot Brf föreningar. IMD är ett krav från EU, artikel i Bo 
Bättre Nr3 2019  

Steg 1: Idag finns beprövad och väl dokumenterad mätmetod IMD, Individuell Mätning och Debitering. 
Föreningen gör gemensamt inköp av förbruknings el, till betydligt bättre pris än privat, och distribuerar till 
föreningens medlemmar. Gemensamt abonnemang innebär mycket små nätavgifter o fasta kostnader för 
medlemmar. 

Steg 2 i energibesparingen: Man installerar och mäter varje lägenhets totala förbrukning av varm vatten, man 
betalar för den faktiska förbrukningen. Steg2+: Kopplar på förbrukningen av kallvatten och debiteras som för 
varmvatten. Samma mätutrustning som för steg 1 el mätning. 

Steg 1 o 2: Visar på en besparing på mellan 25–35 % av energiförbrukningen för El o varmvatten på gjorda 
installationer. Besparingar som gynnar miljön. 

Steg 3: Montering av solceller, vår fastighet har ett optimalt utformat tak för dylik montering, kan bli 
självförsörjande av el delar av året och sälja event. överskottsenergi. Beräknat energitillskott från solceller är 
ca.76 000 KWh/år motsvarar ca. 42% av vår totala årsförbrukning, samtidigt minskar Co2 utsläppet med 647 
860 Kg under solfångarnas garantitid. 

Årsstämman bör besluta att träda in och hjälpa föreningarna till en förändring av Vattenfalls agerande mot HSB 
BRF:s föreningar i Uppsala.                                               

Thomas Lindgren sekreterare 
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Svar på motion/-er från Thomas Lindgren Möjlighet till energibesparing för Brf i Uppsala 

Svar: 

HSB Uppsalas styrelse inser fördelarna med de möjligheter till energioptimering som idag erbjuds 
bostadsrättsföreningarna i olika former. Att som bostadsrättsförening undersöka och genomföra 
energibesparande åtgärder ser styrelsen som en hörnsten i det långsiktiga hållbarhetsarbetet. En genomförd 
åtgärd ger troligen såväl miljömässig hållbarhet som ekonomisk hållbarhet för både bostadsrättsföreningen och 
den enskilde medlemmen. 

Den problemställning som motionären belyser, både motverkar och försenar den anpassning och omställning 
till energieffektivare och energibesparande arbetssätt som är både önskvärda och nödvändiga för att uppnå de 
nationella och internationella hållbarhetsmål som satts upp. 

Styrelsen anser att frågan om energibesparande åtgärder i enlighet med motionärens intentioner är angelägen 
och tar på sig uppdraget att driva frågan mot vattenfall. 

Styrelsens förslag till beslut: 

- Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen 

 

33. föreningsstämmans avslutande 

Föreningsstämman hålls genom poströstning. Stämman är öppen för omröstning mellan den 1 juni kl 12.00 och 
avslutas den 8 juni kl 12.00 


