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Att bo i en 
Bostadsrättsförening 
- vad innebär det? 
 
 
 

• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som 
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, 
”hyran” gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och 
fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll. 

 
• Med bostadsrätt ”äger” du inte din lägenhet i egentlig mening. 

Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga 
medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt 
bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din 
bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina 
skyldigheter. Du bor tryggt. 

 
• Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark 

och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en 
styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta 
föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en 
ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och 
bostadsrättsföreningen – genom HSB-ledamoten – har hela 
HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB 
erbjuder också fortlöpande utbildning för nya 
styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för 
levande boendedemokrati.  
 
Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med 
och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning 
och ekonomi. 
 
 
 
 
 
På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar 
till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en 
årsredovisning. 



    
 

 

 

  

HSB Brf Vikingen  
Kallelse ordinarie föreningsstämma 2019 
 
HSB Brf Vikingen kallar samtliga medlemmar till ordinarie Föreningsstämma.  
 
Datum/tid: 2019-04-25, kl 19:00. Avprickning från kl 18.30.  
Plats: HSB Sleipnervägen 115, Handen  
 
Dagordning  
1 Föreningsstämmans öppnande  
2 Val av stämmoordförande  
3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  
4 Godkännande av röstlängd  
5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman  
6 Godkännande av dagordning  
7 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet  
8 Val av minst två rösträknare  
9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning  
10 Genomgång av styrelsens årsredovisning  
11 Genomgång av revisorernas berättelse  
12 Beslut om fastställande av resultaträkning 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 Presentation av HSB-ledamot  
18 Beslut om antal revisorer och suppleant  
19 Val av revisor/er och suppleant  
20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen  
21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande  
22 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB  
23 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som 
angivits i kallelsen 
     23.1 Proposition gällande fönsterbyte 
24 Föreningsstämmans avslutande  
 
Välkommen!  

Styrelsen för HSB Brf Vikingen 



 

   

 

 

 

 
Rösträtt, ombud och biträde  
Enligt föreningens stadgar § 18 gäller följande:  
 

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt        
gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i    
bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.  
 
Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt  
 
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är 
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.  
 
Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett 
år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem.  
 
Medlem får på föreningsstämma medföra ett biträde. 
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PROPOSITION TILL HSB BRF VIKINGEN 
FÖRENINGSSTÄMMA DEN 2019-04-25 
 

FÖNSTERBYTE 
 
Bakgrund  
Föreningens hus är över 50 år gamla och således även fasaden. Nu har fasaden slitits till sådan grad att det 
är dags för en renovering.  
 
På stämman 2018 gavs styrelsen mandat att genomföra fasadbyte i föreningen. Styrelsen har sedan 
beslutet utrett frågan vad som ska göras med fasaderna för att få den mest optimala lösningen utifrån de 
förutsättningarna som finns. Stora kostsamma renoveringar med spricklagning och målning av 
fasadputsen har skett många gånger under åren. Behovet av dessa renoveringar ökar desto längre ett 
fasadbyte uteblir.  
Nu är man i ett läge där man bedömer att ytterligare renovering inte längre är lönsamt för föreningen. 
 
En helt ny fasad resulterar i en långvarigt hållbar fasad med minimalt underhåll under många år.  
Ny fasad ger ett ökat klimatskydd och likvärdig komfort i samtliga lägenheter med jämnare värme. 
Man säkerställer också att väggarna sitter fast i huset och dessutom ger det ett enhetligt utseende.  
 
I samband med denna stora investering säger erfarenheten att det faller sig naturligt att tilläggsisolera 
fasaden samt byta ut samtliga fönster för att inte behöva göra detta i efterhand inom den närmsta 
framtiden.  
 
Tilläggsisolering ger ett bättre inomhusklimat samt lägre uppvärmningskostnader för föreningen.  
Nya fönster ger också lägre uppvärmningskostnader, minskar kalldrag och ökar komforten inomhus. 
 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta om att styrelsen ges mandat att starta arbetet med 
fönsterbyte i samband med fasadbytet, enligt lämnad information. 
 
 
// Styrelsen i HSB Brf Vikingen 
 

Förslag till beslut 



Fullmakt 

Varje medlem har en röst. 
Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst 
tillsammans. 
Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en 
röst. 

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. 
Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan 
närstående(=förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud. 

Ombud får bara företräda en medlem. 

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet. 

Ort ……………………………………….       Datum ……………………..... 

Fullmakt för ……………………………………………………………………… 

att företräda bostadsrättshavaren ………………………………………………… 

Lägenhetsnummer ………..……….. i brf ………………………...……………... 

Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning: 

……………………………………………………………………………………. 

(Namnförtydligande) ………………………………………………….................. 

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad) 



Ordlista 
 
Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse 
samt den ekonomiska redovisningen. 
 
Förvaltningsberättelse: Den del av 
årsredovisningen som i text förklarar verksamheten 
kallas förvaltningsberättelse (ibland 
verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). 
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft 
uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak 
förekommit samt redovisar en del fakta om antalet 
medlemmar m m. 
 
Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer 
den EU-anpassade årsredovisningslagen. 
Redovisningen består av resultaträkning, 
balansräkning och noter. I resultat- och 
balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna 
innehåller mer detaljerad information. 
 
Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive 
kostnader föreningen har haft under året. Intäkter 
minus kostnader = årets överskott/underskott. 
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få 
så stort överskott som möjligt, utan istället att 
anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord 
ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de 
kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man 
väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar 
efter förslag från styrelsen hur resultatet ska 
hanteras. 
 
Balansräkningen visar föreningens tillgångar 
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras 
(skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens 
anläggningstillgångar i form av fastigheter och 
inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i 
form av t ex kontanter och andra likvida medel. 
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital 
som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat 
resultat och yttre fonden. Övriga poster på 
skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t 
ex leverantörsskulder. 
 
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda 
för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste 
anläggningstillgången är föreningens fastighet med 
mark och byggnader. 
 
Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta 
inventarier minskar på grund av förslitning. Detta  
 

 
 
 
 
redovisas som en kostnad för avskrivning i 
resultaträkningen varje år. Det värde som står som 
tillgång i balansräkningen är värdet efter alla 
avskrivningar. 
 
Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas 
till kontanter inom ett år. Bland 
omsättningstillgångar kan nämnas HSB 
avräkningskonto och andra likvida medel. 
 
Kortfristiga skulder är skulder som föreningen 
måste betala senast inom ett år, t ex 
leverantörsskulder. 
 
Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att 
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, 
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra 
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med 
dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna 
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten 
tillfredsställande. 
 
Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som 
ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut. 
 
Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta 
underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten 
ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om 
årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel 
för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut 
om fondavsättning fattas av föreningsstämman. 
 
Fond för inre underhåll: I de 
bostadsrättsföreningar som har en inre 
underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i 
bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt 
balansräkningen utvisar den sammanlagda 
behållningen av samtliga bostadsrätters 
tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive 
lägenhet framgår av den avispecifikation som följer 
inbetalningskorten varje kvartal. 
 
Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen 
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. 
Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt 
åtagande, som avgäld. 
 
Ställda panter avser i föreningens fall de 
pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som 
säkerhet för erhållna lån. 
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