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HSB Brf  Duvhöken i Malmö 

KALLELSE 
Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Duvhöken i Malmö 
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 28 september 2021 kl. 19.00 

Med anledning av pågående Covid 19 Pandemi, bör varje lägenhet i möjligaste mån deltaga 
med endast en röstberättigad person per bostadsrätt. Tänk på möjligheten att lämna 
fullmakt om du inte själv kan närvara vid stämman (fullmakt återfinns i årsredovisningen). 

Någon måltid kommer inte att serveras med hänsyn till omständigheterna. 

Lokal: Söderkullaskolan, Söderkullagatan 14, Malmö 

 

DAGORDNING 
1. Föreningsstämmans öppnande 
2. Val av stämmoordförande 
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Fråga om närvarorätt vid stämman 
6. Godkännande av dagordning 
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 
8. Val av minst två rösträknare 
9. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning 
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
11. Genomgång av revisorernas berättelse 
12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 

ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av 
föreningsstämman 

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
18. Presentation av HSB-ledamot 
19. Beslut om antal revisorer och suppleant 
20. Val av revisor/er och suppleant 
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
23. Val av fullmäktige och ersättare samt övrig representation i HSB 
24. Proposition rörande eldriven brandvarnare 

      25. Föreningsstämmans avslutande 
 





Org.nr 746000-5791 
 

Kallelse 
 

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Duvhöken i Malmö kallas härmed till  
Ordinarie föreningsstämma tisdagen den 28 september kl. 19.00 
 
 
Lokal: Söderkullaskolan 
            Söderkullagatan 11 
            215 59  Malmö 
                
Någon måltid kommer inte att serveras med hänsyn till omständigheterna 
 
  
STYRELSEN       
 
Denna talong avskiljs och lämnas till fastighetskontoret, Söderkullatorget 3, senast tisdagen 
den 22 september 2021 
 
Till styrelsen för brf Duvhöken i Malmö 
 
Anmälan till ordinarie föreningsstämma  
 
 
……………………………………… 
 
 
Jag kommer     (    ) 
 
Med anledning pågående Covid 19 pandemi, bör varje lägenhet i möjligaste mån deltaga med 
endast en röstberättigad person per bostadsrätt. Tänk på möjligheten att lämna fullmakt om du 
inte själv kan närvara vid stämman (fullmakt återfinns i årsredovisningen). 
 
 
Lägenhets nr:  Tfn. nr: 
 
Namn: 
 
Adress: 
 
 
 
 





 

 

 

 
 

HSB Brf Duvhöken 

FULLMAKT 
 

Medlemmens namn ………………………………………………………………… 
  (texta) 

 

Lägenhetsnummer …………………… 

 

Fullmakt lämnas till ………………………………………………………………… 
  (texta) 

 

Fullmakten gäller vid föreningsstämma 2021-09-28 

 

………………….. den ……………………….. 

 

…………………………………………………. 
Medlemmens underskrift 

 

Beträffande röstning m.m. 
 
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt 
gemensamt, har de dock tillsammans en röst. 
 
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 
 
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud.  
 
Ombudet skall förete dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. 
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Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret ABDS 

ABDS 2020-2021 
 

ABDSs stadgar har ändrats vid extra stämma  2020, och formaliserat det samarbete som 

funnits under många år med brf Konstnären. Med de nya stadgarna kan ABDS erbjuda 

fastighetsrelaterade tjänster till andra bostadsrättsföreningar, utöver ägarföreningarna,   

Ny servicetekniker har anlitats via bemanningsbolag hösten 2020, då vår servicetekniker 

Leif sagt upp sin anställning. Även en ny fastighetsskötare har anställts våren 2021. 

Den tidigare organisationsjusteringen med säsongsanställda har fortlöpt i övrigt. Dock har 

personalstyrkan präglats av årets pandemiläge och vikarier pga karantänsregler och viss 

meranställning har gjorts under vintern i förebyggande syfte. Arbetsmiljön och vikten av att 

minimera smittspridning mellan lägenheterna har prioriterats, och lägenhetsbesök har därför 

minimerats.  

Fr om årsstämma 2020 har administrationen av fritidsverksamhet för föreningarnas 

medlemmar hanterats fullt ut av ABDS. Planering och logistik hanteras från kontoret med 

arvoderade funktionärer som genomför de event som är aktuella. Pga pandemiläget har 

enbart luciafirande med kaffebjudning på Söderkullatorget kunnat genomföras. Likaså har 

seniorcafét fått hålla stängt under året. Dock har balkongkonsert arrangerats med trubadur på 

16 av områdets gårdar, så att alla fått möjlighet att se och lyssna. En mycket uppskattad 

insats inte minst av barnen som bor på området. Även en historievandring med guide för 

Fosieområdet har genomförts. 

 

I samarbete med fastighetsägaren brf Duvhöken, har ABDS renoverat sin tidigare tomma 

lokalyta, kallad Tema, och flyttat den gemensamma träningslokalen till Söderkullatorget.  

Gemensam upphandling kring elbilsplats har genomförts, och inom området finns nu 12 

möjliga ladd-platser för föreningarnas medlemmar. Föreningarna har också gemensamt 

handlat upp byte av tappvattenledningar i källarplan och optioner för inkommande vatten, 

och det projektet fortlöper in i nästa verksamhetsår. 
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Verksamhetsrapport för ABDS Fritidskommitté 
 
 
 
 
Fr om årsstämma 26 oktober 2020 har administrationen av fritidsverksamhet för 
föreningarnas medlemmar förts över till ABDS från tidigare vald fritidskommitté.  
 
Planering och logistik hanteras från kontoret med arvoderade funktionärer som genomför de 
event som är aktuella. Löpande kontakt med intresserade medlemmar har förts under 
sommaren kring intresse av funktionärsuppdrag. Samtidigt som olika önskemål har noterats 
för kommande år. 
 
Pga pandemiläget 2020 har årets normalt återkommande sommarfest, trädgårdsutflykt och 
resor till Tyskland och Ullared ställts in. Inte heller seniorcafét har kunnat hålla öppet pga 
restriktionerna. 
 
Luciakaffe och lussebullar dukades dock upp av funktionärer från de olika föreningarna. 
Vi fick också arrangerat en balkongkonsert med en mycket uppskattad speleman, som bjöd 
på gammalt och nytt. Många åhörare och goá ungar som slutligen guidade vår trubadur runt 
på området. Mycket kul att det blev sådan hög uppslutning på detta arrangemang. 
 
Senare under hösten bjöd vi på möjlighet till en historievandring med guide som berättade 
om Fosie, och framförallt Söderkulla som område. Historiken, men även fakta kring statyer 
och ett känt landmärke som utgörs av cirkusstallarna vid Söderkullaskolan. Det blev även 
rundvisning i stallarna! 
 
I januari 2021 var det planerat en mindre invigning av den nya träningslokalen på 
Söderkullatorget, men även den fick anstå. Som medlemmar i föreningarna har ni möjlighet 
att köpa årskort till alla i familjen från de fyllt 16 år. Så fort pandemireglerna öppnar upp för 
gemensamhetslokaler med eget ansvar, slåss dörrarna upp för den som är intresserad.  
 
Alla träningsmaskiner, mattor, hantlar mm är överflyttat och musikanläggningen är 
uppdaterad med USB -kabel. 
 
Det kommande året 21/22 förväntar vi oss samma restriktioner från myndigheter men ska 
försöka få till arrangemang utomhus. Lättar myndigheterna upp de allmänna råden, finns det 
planerat för allsång på gröningen mellan Berguvsgatan och Tornfalksgatan och preliminära 
planer finns på att hyra in en kvartett där vi planerar en spelning per förening. En 
promenadgrupp planeras och mer information om gemensamma fritidsaktiviteter hittar ni 
framöver i anslagstavlorna i miljöhusen och i de elektroniska anslagstavlor som några 
föreningar har. 
 
ABDS förvaltning 
Susanne Lovén 
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Proposition nr 1 avseende eldriven brandvarnare med batteribackup 

Bakgrund, utredning och förslag 

Enligt föreningens stadgar § 31, hör bl. a brandvarnare till lägenheten och 
ansvaret ligger på fastighetsägaren.  Samtliga boende har tilldelats 
brandvarnare samt batteri utan kostnad. Emellertid har det visat sig att en del 
boende har tagit bort brandvarnaren eller glömt att byta batteri, vilket 
naturligtvis är oacceptabelt ur säkerhetssynpunkt. 
Styrelsen för bostadsrättföreningen Duvhöken (brf) i Malmö, har därför 
inhämtat uppgifter på kostnaden för installation av eldriven brandvarnare med 
batteribackup i föreningens lägenheter. Kostanden beräknas till 980 kr per 
lägenhet (engångskostnad) varmed batteri ingår (long life lithium batteri).  
Investeringskostnaden påverkar inte månadsavgiften. Driftskostnaden som är 
försumbar, beräknas till cirka 1 krona per månad och lägenhet och belastar 
lägenhetsinnehavarens elräkning. 
Brandvarnaren, som monteras av elektriker, placeras i halltaket, 20-30 cm från 
närmaste takdosa och kabel klamras snyggt i tak till brandvarnaren.  
Om brandvarnaren är ur funktion, kommer fastighetskontoret att få impuls om 
detta. 
 
Förslag till beslut 

I syfte att öka säkerheten för de boende, föreslår styrelsen för brf Duvhöken i 
Malmö, att eldriven brandvarnare med batteribackup installeras i föreningens 
lägenheter. 
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ORDLISTA 
Förvaltningsberättelse 
Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information som 
lämnas i årsredovisningens övriga delar, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen talar bl a om 
vilka som haft uppdrag i föreningen, väsentliga händelser som har inträffat under det gångna räkenskapsåret 
och efter dess slut, förväntad framtida utveckling samt förslag till disposition av vinst eller förlust. Övriga 
delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter som i siffror visar 
verksamheten. 
Resultaträkning 
Visar i sammandrag räkenskapsårets samtliga intäkter och kostnader. I resultaträkningen kan man utläsa 
vilken typ av intäkter och kostnader som förekommit under räkenskapsåret. Genom att intäkter och 
kostnader summeras visar resultaträkningen hur verksamheten har förändrat kapitalet, vilket kommer fram i 
posten ”årets resultat”. 
Intäkt 
En intäkt är en periodiserad inkomst, dvs. inkomst med hänsyn till den tidsperiod under vilken inkomsten 
har upparbetats eller blivit intjänad. 
Kostnader 
Värdet av de resurser som förbrukats, till skillnad från en utgift som avser anskaffning av resurser. Kostnad 
brukar definieras som en periodiserad utgift. 
Årets resultat 
Den sista raden i resultaträkningen som visar skillnaden mellan redovisade intäkter och kostnader. 
Motsvarande uppgift finns i balansräkningen i noten till rubriken ”Eget kapital”. 
Balansräkning 
Visar föreningens ekonomiska ställning på balansdagen, uttryckt i samtliga tillgångar, avsättningar och 
skulder samt eget kapital. 
Tillgång 
En tillgång är en resurs i form av byggnader, mark, aktier, likvida medel (kontanter) och dylikt som 
kontrolleras (ägs) av föreningen vid räkenskapsårets utgång till följd av inträffade händelser och som 
förväntas innebära ekonomiska eller andra fördelar i framtiden. 
Fordringar 
Fordringar delas upp på kortfristiga och långfristiga. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller inom 
ett år. Motsatsen, långfristiga fordringar, utgör således fordringar som förfaller efter mer än ett år. 
Förutbetald kostnad och upplupen intäkt 
Utgifter som blivit fakturerade och bokförts under året men som avser kommande år. Sådana utgifter bokförs 
som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år. Intäkt som avser räntor 
m.m. som härrör till räkenskapsåret men ännu ej bokförts. Exempel är intäktsräntor som ofta betalas ut vid 
årsskifte och då utgör en upplupen intäkt i balansräkningen för föreningar med brutet räkenskapsår. 
Anläggningstillgång 
Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Således är det avsikten med innehavet, och inte 
tillgångens natur, som är avgörande för klassificeringen av tillgången. Med stadigvarande avses, vad gäller 
maskiner, inventarier m.m., att tillgångens ekonomiska livslängd uppgår till lägst tre år. De viktigaste 
anläggningstillgångarna är föreningens byggnader och mark. 
Omsättningstillgång 
Med omsättningstillgång avses tillgång som inte är anläggningstillgång, dvs. inte är avsedd för 
stadigvarande bruk eller innehav. 
Avräkningskonto HSB Malmö 
Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av HSB Malmö. HSB Malmö 
betalar ränta till bostadsrättsföreningen på dessa medel. 
Eget kapital 
Är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Om föreningens skulder är större än tillgångarna innebär det att 
eget kapital är negativt. 
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Avsättning 
Som avsättning upptas förpliktelser som är ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Detta 
till skillnad från poster som redovisas som skulder, som i princip är säkra med avseende på såväl belopp som 
tidpunkt för infriande. 
Fond för yttre underhåll 
Enligt normalstadgarna skall avsättning ske enligt antagen underhållsplan. Saknas underhållsplan skall 
avsättning ske med 0,3% av byggkostnaden för föreningens hus. 
Fond för inre underhåll 
Det framgår av stadgarna om fond för inre underhåll skall bildas. Fondbeloppet enligt balansräkningen 
utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavande. Specifikation av fondens 
fördelning på respektive lägenhet redovisas minst en gång om året till varje bostadsrättshavare. 
Skuld 
En skuld är en befintlig förpliktelse som förväntas föranleda ett utflöde av resurser. Förpliktelsen har sin 
grund i redan inträffade händelser. Skulder är i princip säkra till sitt belopp och tidpunkten för infriande, till 
skillnad från poster som redovisas som avsättningar. Skulder delas upp på kortfristiga och långfristiga. 
Kortfristiga skulder är skulder som förfaller inom ett år. Motsatsen, långfristiga skulder, utgör således 
skulder som förfaller efter mer än ett år. 
Upplupen kostnad och förutbetald intäkt 
Kostnad för t ex varor och tjänster som avser redovisningsperioden men där faktura ännu inte erhållits. Ett 
annat exempel är skuld till personalen för inarbetad semester. Sådana kostnader bokförs som upplupna 
kostnader i balansräkningen. Förutbetald intäkt är fakturering eller inbetalning som bokförts under året men 
som avser varor eller tjänster som ännu inte levererats. Beloppet bokförs som skuld i bokslutet för att 
intäktsföras kommande år. 
Ställda säkerheter 
Avser här de säkerheter, pantbrev/fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån. 
Ansvarsförbindelser 
Förpliktelser – som t ex borgensförbindelse eller avtalsenligt åtagande (föreningsavgäld) – som inte 
redovisas som skuld eller avsättning men som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 
ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Det kan också vara möjliga förpliktelser, dvs. det 
är osäkert om det förekommer en förpliktelse eller ej. 
Föreningsavgäld 
För att tillgodose nödvändig kapitalbildning inom HSB-föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga 
avgäld enligt avtal. Avgälden utgår med sammanlagt 2,5% av produktionskostnaden för föreningens hus och 
erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld redovisas under ansvarsförbindelser. 
Balansomslutning 
Är summan på vardera sidan av en balansräkning. Tillgångs- och skuldsidans summor är lika stora. 
Noter 
Innehåller upplysningar som är relevant för förståelsen av balans- och resultaträkningen. Noterna innehåller 
uppgifter om taxeringsvärden, anläggningstillgångar, förändring av eget kapital, medelantal anställda m m 
Räkenskapsår 
Är den period som en årsredovisning omfattar och utgörs normalt av 12 månader. Om räkenskapsåret inte 
motsvarar kalenderåret, föreligger ett s.k. brutet räkenskapsår. 
Periodisering 
Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnad) eller då prestationen 
utförts (intäkt). Syfte med periodiseringen är att beräkna ett ekonomiskt resultat för redovisningsperioden. 
Kassaflödesanalys 
Innehåller upplysningar om föreningens in-och utbetalningar under en bokslutsperiod. Betalningarna hänförs 
till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Uppdelningen av kassaflödet 
i kategorier skall ger information för bedömning av respektive in och utbetalningar och därmed 
likviditetssituation för föreningen. 
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Årsredovisningen är framställd av HSB Malmö i samarbete med bostadsrättsföreningen, enligt tecknat 
förvaltningsavtal med bostadsrättsföreningens styrelse. 
HSB Malmö bistår bostadsrättsföreningar – även andra än HSB bostadsrättsföreningar – och fastighetsbolag 
med heltäckande ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning genom bl a löpande bokföring, 
upprättande av årsredovisning, långtidskalkyl, årsbudget, likviditetsbudget och underhållsplan enligt Repab. 
HSB Malmö ek för, HSB Turning Torso, 211 15 Malmö, tfn 010 - 442 30 00. 
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