Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021
i HSB Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11
HSB Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11:s ordinarie föreningsstämma den
21 juni 2021 kommer att genomföras genom poströstning med stöd av lagen
(2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Detta görs i syfte att minska risken för smittspridning av Covid-19.
Föreningsstämman kommer att genomföras på Fastighetsägarna Service Stockholm
AB:s kontor på Alströmergatan 14, 112 47 Stockholm, under ledning av jurister som
styrelsen har anlitat och utsett till stämmofunktionärer. Stämman är en s.k. ren
poströstningsstämma, vilket innebär att medlemmar inte har rätt att fysiskt närvara
på stämman.
Medlemmar deltar i stämman genom att poströsta, vilket sker genom att det
bifogade poströstningsformuläret fylls i och skickas till föreningen på nedan anvisat
sätt.
Poströstningsformuläret ska vara föreningen tillhanda senast fredagen den 18 juni
2021.
Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan lämnas in på följande sätt:
Skickas per post
HSB Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11
Lillåkersvägen 26 B
181 59 Lidingö
Poströstningsformuläret kan lämnas direkt i föreningens brevlåda på ovan angiven
adress.
Skickas per e-post
Du kan scanna in eller fotografera ifyllt och undertecknat poströstningsformulär och
skicka det med e-post till arsstammabrfkantarellen11@fastighetsagarna.se
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1. Föreningsstämmans
öppnande

Stämman öppnas i lokalen med stämmofunktionärerna
närvarande.

2. Val av stämmoordförande

Till stämmoordförande har styrelsen utsett Therése
Andersson Kasinsky, fastighetsjurist vid Fastighetsägarna
Service.

3. Anmälan av
stämmoordförandens val av
protokollförare

Stämmoordföranden har anmält Lev Maslyannikov,
biträdande jurist vid Fastighetsägarna Service, till
protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställs till de röstberättigade medlemmar
som inkommit med ifyllt och undertecknat poströstningsformulär inom utsatt tid.

5. Fråga om närvarorätt vid
föreningsstämman

Endast föreningsstämmans funktionärer närvarar vid
stämman. Beslut om utomståendes deltagande på stämman
fattas inte vid poströstningsstämman.

6. Godkännande av dagordning Medlemmarna röstar inte om godkännande av
dagordningen vid poströstningsstämman.
7. Val av två personer att
jämte stämmoordföranden
justera protokollet

Styrelsen har utsett Marjatta Kleen och Mårten Brink att
jämte stämmoordföranden justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Styrelsen har utsett Marjatta Kleen och Mårten Brink till
rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i
behörig ordning

Medlemmarna röstar inte om frågan om kallelse skett i
behörig ordning vid poströstningsstämman.

10. Genomgång av styrelsens
årsredovisning

Årsredovisningen finns tillgänglig på föreningens hemsida:
https://brfkantarellen11.se/. Kontakta Kundservice för
utfående av ett exemplar i pappersform. Formellt beslut om
att lägga årsredovisningen till handlingarna fattas inte vid
poströstningsstämman.

11. Genomgång av revisorernas
berättelse

Revisorernas berättelse finns tillgänglig på föreningens
hemsida: https://brfkantarellen11.se/. Kontakta
Kundservice för utfående av ett exemplar i pappersform.
Formellt beslut om att lägga revisorernas berättelse till
handlingarna fattas inte vid poströstningsstämman.
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12. Beslut om fastställande av
resultaträkning och
balansräkning

Resultat- och balansräkningen framgår av årsredovisningen,
sidan 20 – 21. Styrelsen föreslår att resultat- och
balansräkningen fastställs.

13. Beslut i anledning av
bostadsrättsföreningens
vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter

Styrelsens förslag till beslut om resultatdisposition framgår
av årsredovisningen, sidan 19.

15. Beslut om arvoden och
principer för andra
ekonomiska ersättningar för
styrelsens ledamöter,
revisorer, valberedning och
de andra förtroendevalda
som valts av
föreningsstämman
15.A Arvoden för styrelsens
ledamöter och principer för
andra ekonomiska ersättningar
15.B Arvoden för revisorerna
och principer för andra
ekonomiska ersättningar
15.C Arvode för valberedningen
och principer för andra
ekonomiska ersättningar
16. Beslut om antal
styrelseledamöter och
suppleanter samt
17. val av styrelseledamöter och
suppleanter
18. Presentation av HSBledamot

Arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar
för de olika organen beslutas separat under
beslutspunkterna 15.A – 15.C nedan.

19. Beslut om antal revisorer
och suppleanter samt
20. val av revisor/er och
suppleant
19-20.A Val av extern revisor
19-20.B Val av interna revisorer

Styrelsen har under räkenskapsåret 2020-01-01 –
2020-12-31 haft den sammansättning som framgår av
årsredovisningen, sidan 16.

Valberedningens förslag till beslut framgår av sidan 4,
punkterna 1.1 och 1.2, bilaga 2.
Valberedningens förslag till beslut framgår av sidan 4,
punkten 1.3, bilaga 2.
Valberedningens förslag till beslut framgår av sidan 4,
punkten 1.4, bilaga 2.
Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter och
suppleanter för kommande period samt förslag till beslut
om ordinarie styrelseledamöter och suppleanter framgår av
sidorna 4 och 5, punkterna 2 och 3, bilaga 2.
HSB Stockholm utser HSB-ledamot till styrelsen i enlighet
med föreningens stadgar. Formellt beslut om HSB-ledamot
fattas inte av poströstningsstämman.
Valberedningens förslag till antal revisorer och suppleanter
samt förslag till beslut om extern revisor och interna
revisorer framgår av bilaga 2. Beslutas separat under
beslutspunkterna 19-20.A – 19-20.B nedan.
Valberedningens förslag till beslut framgår av sidan 5,
punkten 4, bilaga 2.
Valberedningens förslag till beslut framgår av sidan 5,
punkterna 5.1 och 5.2, bilaga 2.
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21. Beslut om avsättning av
medel för utbildning av
internrevisorerna
22. Beslut om antal ledamöter i
valberedningen samt
23. val av valberedning, en
ledamot utses till
valberedningens ordförande
24. Beslut om Instruktion för
valberedningen

Valberedningens förslag till beslut framgår av sidan 5,
punkten 5.3, bilaga 2.

25. Val av fullmäktige och
ersättare samt övriga
representanter i HSB
26. Av styrelsen till
föreningsstämman
hänskjutna frågor och av
medlemmar anmälda
ärenden som angivits i
kallelsen
26.A Beslut med anledning av
motion om
internutredning

Valberedningens förslag till beslut framgår av sidan 5,
punkten 7, bilaga 2.

26.B Beslut med anledning av
motion om laddstolpar

Styrelsens förslag till beslut framgår av sidan 2, bilaga 3.

26.C Beslut med anledning av
motion om ett första steg
till tydliggörande av
styrelsens arbete och
ansvar
26.D Beslut med anledning av
motion om fullmakt –
formell och strikt

Styrelsens förslag till beslut framgår av sidorna 2-3,
bilaga 3.

27. A Begäran om utfående av
underlaget till beslutet
om lekparken och
budgeten för lekparkens
ombyggnad
27. B Begäran om information
om oförutsedda kostnader
i faktablad om stambytet

Medlemmarnas begäran om vissa upplysningar och
styrelsens svar framgår av bilaga 4.

28. Föreningsstämmans
avslutande

Stämman avslutas i lokalen med stämmofunktionärerna
närvarande.

Valberedningens förslag till antal ledamöter i
valberedningen samt förslag till valberedningens ledamöter,
varav en ordförande framgår av sidan 5, punkterna 6.2 och
6.3, bilaga 2.
Valberedningens förslag till beslut framgår av sidan 5,
punkten 6.1, bilaga 2.

Motioner och styrelsens svar på motionerna framgår av
bilaga 3. Motionerna beslutas separat under
beslutspunkterna 26.A – 26.D nedan.

Styrelsens förslag till beslut framgår av sidan 1, bilaga 3.

Styrelsens förslag till beslut framgår av sidorna 4-5,
bilaga 3.

Medlemmarnas begäran om vissa upplysningar och
styrelsens svar framgår av bilaga 4.
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Till kallelsen bifogas följande bilagor:
1. Poströstningsformulär
2. Information från Valberedningen inför föreningsstämma 2021 samt
Valberedningens förslag inför verksamhetsåret 2021-2022
3. Motioner och styrelsens förslag till beslut med anledning av dessa
4. Information med anledning av skrivelser från medlemmar
Medlemmens rättigheter vid en poströstningsstämma
Medlem har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende som ska tas upp på stämman eller på föreningens
ekonomiska situation. En sådan begäran ska lämnas eller skickas till föreningen på
nedan angiven adress senast den 11 juni 2021 (tio dagar före stämman).
HSB Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11
Lillåkersvägen 26 B
181 59 Lidingö
Styrelsens svar på frågorna publiceras på föreningens hemsida
https://brfkantarellen11.se/, dock senast den 16 juni 2021 (fem dagar före
stämman).
Medlem har rätt att begära att en fråga ska skjutas upp (anstå) till en fortsatt
föreningsstämma. Om minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen
begär det, ska frågan skjutas upp till ny stämma som inte får hållas enbart genom
poströstning.
Formella krav på poströstningen
Styrelsen eftersträvar att stämman ska genomföras på ett stringent och rättssäkert
sätt. Vänligen följ därför nedan angivna instruktioner noggrant. En poströst som inte
följer de formella kraven riskerar att förklaras ogiltig.
Rösta genom att sätta ett tydligt kryss i en av rutorna Ja eller Nej för varje förslag till
beslut i det bilagda poströstningsformuläret. Vill du avstå från att rösta i en fråga, ska
du lämna båda rutorna för beslutspunkten blanka.
Styrelseledamöter får inte rösta i frågan om sin egen ansvarsfrihet.
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Om du röstar Nej till något av de framlagda förslagen till resultatdisposition, arvode
eller personval, ska du bifoga ett motförslag till respektive beslutspunkt, enligt
instruktionerna i formuläret. En Nej-röst på dessa punkter utan ett giltigt motförslag
betraktas som ett avstående från att avlägga röst i den frågan.

Om du begär att ett beslut ska skjutas upp (anstå) till en fortsatt föreningsstämma,
har du fortfarande möjlighet att rösta JA eller NEJ i sak, för det fall att tillräcklig
majoritet att skjuta upp frågan inte uppnås.

Observera att röstningen avseende framlagda motioner (beslutspunkterna 26.A26.D) utgår ifrån styrelsens förslag till beslut. Om styrelsen till exempel yrkar avslag
till en motion ska du rösta NEJ om du vill att motionen ska vinna bifall.

Skriv inga kommentarer, villkor eller reservationer i marginalen. Är det otydligt om du
har röstat Ja eller Nej på en beslutspunkt, kommer din röst att förklaras ogiltig på den
beslutspunkten.

Det ifyllda poströstningsformuläret ska vara föreningen tillhanda senast
fredagen den 18 juni 2021, den sista helgfria vardagen före stämman.
Röster avgivna på något annat sätt än genom det bifogade poströstningsformuläret kommer inte att beaktas.
Poströstningsformuläret måste även vara egenhändigt undertecknat av den
röstberättigade medlemmen.
Medlemmens namn, lägenhetsnummer samt ort och datum för
undertecknandet måste också tydligt framgå av poströstningsformuläret.
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Valberedningens arbete inleddes hösten 2020 med
interjuver av styrelsen som valdes vid stämman 2020.
Intervjuerna syftade till att få reda på hur styrelsearbetet hade
fungerat och vilka kompetenser som styrelsen borde
förstärkas med samt vilka av styrelsemedlemmarna som
kunde tänka sig att ställa upp för omval.
Därefter har valberedningen:
• Delat ut brev till medlemmarna bl.a. om vikten att delta i
föreningens verksamhet inklusive styrelseuppdrag.
• Gjort inlägg på föreningens Facebooksida om hur
medlemmar kan nominera medlemmar till
styrelseuppdrag.
• Gått igenom stadgarna, dokumentation från föregående
års årsstämma, HSBs kod för föreningsstyrning och vid
behov övriga regelverk för att säkerställa att arbetet
startar utifrån rätta förutsättningar.
• Haft kontakt med föregående valberedning för att ta del
av deras erfarenheter och arbete.
Sammanställningen från intervjuerna med styrelsen och
revisorerna gav en bild av vilka kompetenser, förmågor och
områden det finns behov av att förstärka styrelsen med.
Värdefulla kompetenser, förmågor och områden som
valberedningen särskilt har sökt efter listas nedan med
prioritetsnummer:
1. Ekonomi, budget, finansiering
2. Samarbete, teamarbete, konfliktlösning/kunskap
2. Bygg
2. Kommunikation
2. Intern styrning, kontroll och administration
3. Projektledning
3. Upphandling, uppföljning
3. Förhandling
3. Intresse för utveckling av föreningen

Utveckling av styrelsens och revisorers arbetssätt och
förvaltning

Urvalsprocess

Urvalsarbetet att hitta kandidater till styrelseledamöter, sex
stycken, och interna revisorer, två stycken, har varit omfattande
eftersom föreningen är stor med över 600 medlemmar. Det
har även kommit in ett antal nomineringar till
valberedningen. Några nominerade har tackat nej till
nomineringen.
Efter valberedningen delat ut brevet till medlemmarna hörde
15 medlemmar av sig och meddelade att de var intresserade
att delta i styrelsearbetet.
Utöver de inkomna nomineringarna har valberedningen utgått
ifrån föreningens medlemsförteckning för att söka kandidater
till styrelse eller intern revisor.
Valberedningen har under sitt arbete fått kontakt med många
medlemmar som avböjt deltagande i styrelsen eller vara
revisor men som gärna hjälper till i föreningen med olika
saker. Valberedningen kommer att till styrelsen överlämna en
lista med medlemmar som styrelsen kan ge olika uppdrag
eller be om hjälp av i olika frågor. Valberedningen anser att
styrelsen bör använda medlemmar för olika typer av uppdrag.
Detta skapar gemenskap i föreningen och kan utgöra grund
för framtida styrelseledamöter.
Intervjuer

Efter att genomfört intervjuer med kandidater till styrelse och
intern revisor har valberedningen utarbetat ett förslag på ett
team till styrelsen och ett intern revisors team där deltagarna
besitter värdefulla kompetenser och kompletterar varan på ett
bra sätt.
Valberedningen har särskilt sökt medlemmar med goda
kunskaper inom ekonomi för att det är extremt viktig
kompetens för föreningen just nu.

Hur styrelsen arbetar (processer, beslut, administration,
planer, arbetsplanering, ledningsmetodik, mandat,
uppgiftsbeskrivningar, mm) är väsentligt och detta behöver
utvecklas för att föreningen ska kunna bli ännu bättre.
Hur revisorerna (extern och intern) ska arbeta är också ett
väsentligt element till att föreningen förvaltas på bästa sätt.
Likväl är valberedningens arbete viktigt för att förse styrelse
och revisorsfunktionen med rätt kompetens för de
utmaningar som kan förväntas att komma.
Valberedningen har utifrån dessa perspektiv arbetat för att
hitta kandidater som är oberoende i förhållande till
föreningen och ledningen och som matchar de kompetenser
som valberedningen anser att styrelsen och revisorerna
behöver ha i den fas de och föreningen är i nu.
För att sätta samman den nya styrelsen har fokus varit att
skapa ett bra team som tillsammans kan föra föreningen
framåt.
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Organ i en bostadsrättsförening

Samtliga stycken, utom stycket om Revisorers uppgifter och arbete, är utdrag ur Koden

Föreningsstämma

Intern revisor

”Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande
organ. Varje led i federationen håller en årlig
föreningsstämma dit medlemmar/fullmäktige kallas för
att delta i beslutsfattandet genom att föra fram motioner,
utse ledamöter till styrelsen och rösta om viktiga frågor.”

I Koden används begreppet föreningsgranskare, begreppet
är inte vedertaget än. Därför ska begreppet intern revisor
fortsätta att användas.

”Vid föreningsstämman fastställs resultat- och
balansräkning för föregående år samt tas beslut om vinsteller förlust-dispositioner. Föreningsstämman ska också
besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. En
annan viktig fråga vid föreningsstämman är val av styrelse
och revisor.”
”Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner skäl till
det, eller när det begärs av revisor eller minst en tiondel av
samtliga röstberättigade.”

Styrelsen
”Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas
räkning långsiktigt förvalta föreningens angelägenheter
och genom ett aktivt arbete skapa mervärde för
medlemmarna.”
”Varje ledamot i styrelsen ska agera självständigt och med
integritet och är skyldig att ägna uppdraget den tid och
omsorg och ha den kunskap som behövs för att på bästa
sätt tillvarata föreningen och dess medlemmars intressen.”
”Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen
med ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl
organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör
sina uppgifter. Styrelsens ordförande ansvarar för att leda
styrelsearbetet och säkerställa att styrelsen har kontroll
över organisationens verksamhet och iakttar sina
förpliktelser gentemot medlemmarna.”

Revisorer
Extern revisor
”Föreningen har en revisor som utses av HSB Riksförbund.
Föreningen kan välja ytterligare revisor vid stämman med
beaktande av kompetenskrav enligt regelverk. Revisorerna
är det granskande organet och rapporterar till
föreningsstämman. De får inte låta sitt arbete styras av
styrelse eller ledning. Revisorernas uppgift är att på
medlemmarnas uppdrag granska föreningens
årsredovisning, bokföring och föreningens förvaltning och
interna kontroll för att säkerställa att dessa stämmer
överens med vad lag och stadgar föreskriver. ”

I Koden beskrivs att den interna revisorns uppgift är att granska
medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen.
Granskningen ska ta sin utgångspunkt i Koden. Den interna
revisorn rapporterar sina slutsatser årligen vid
föreningsstämman.
Revisorers uppgifter och arbete
Revisorernas uppgifter och arbete regleras av flera
regelverk, bland annat lag (2018:672) om ekonomiska
föreningar 8 kap: ”Revisorns uppgifter
3 § Revisorn ska granska föreningens årsredovisning och
bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens
förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och
omfattande som god revisionssed kräver. Granskningen ska
dessutom utföras med professionell skepticism, om revisorn
är en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat
revisionsbolag.”
Både intern och extern revisor gör granskningen bland
annat utifrån denna lag. I praktiken är det vanligt att
arbetet delas upp så att den externa revisorn i huvudsak
granskar räkenskaperna och att den interna revisorn i
huvudsak granskar förvaltningen, intern styrning och
kontroll.

Valberedning
”Föreningsstämmans beslut om tillsättning och arvodering
av styrelse och revisor 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 dessa
val- och arvodesfrågor. Den ska lämna förslag till
stämmoordförande för föreningsstämman, ordförande till
styrelsen, ledamöter till styrelsen och revisorer.”
Instruktion för valberedning
”Valberedningen ska ha en instruktion som är anpassad
efter föreningens förhållanden och är så tydlig, utförlig och
konkret att den kan tjäna som styrdokument för valberedningens
arbete.”
”Föreningsstämman ska årligen fastslå instruktion för
valberedningen.” •
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Valberedningens förslag
inför verksamhetsåret 2021–2022

1. Förslag till beslut om arvoden och principer
Förslag till beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter,
revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.
Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar har utgångspunkt i 2021 års prisbasbelopp.
Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kr, vilket är fastställt av regeringen.
Valberedningen föreslår oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.
Vid stämman 2020 beslutades följande arvoden:
10 prisbasbelopp (476 000 kr) till styrelsen att fritt fördela inom sig.
5 prisbasbelopp (238 000 kr) till styrelsens förfogande för att nyttja för ersättning till styrelsemedlem eller
annan förordnad av styrelsen vid t.ex. förhandlingar eller uppdrag i aktuella eller kommande projekt och
verksamheter.
0,60 prisbasbelopp (28 560 kr) till varje internrevisor.
0,35 prisbasbelopp (16 660 kr) till varje ledamot i valberedningen.

1.1
1.2
1.3
1.4

2. Förslag till beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för kommande period (till ordinarie stämma 2022) ska bestå av:
• oförändrad åtta ledamöter, exklusive HSB:s representant, och inga suppleanter.
För att jämna ut antalet ledamöter som ska väljas vid kommande års årsstämma (2022) föreslår valberedningen följande
mandatperioder för styrelseledamöter vid årets årsstämma:
• fyra ledamöter väljs på två år
• två ledamöter väljs på ett år

3. Förslag till beslut om val till ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
Förslag till beslut om val till ordförande:
Valberedningen föreslår: Nyval av Elizavéta (Liza) Present Hasselgren på 2 år (till ordinarie årsstämma 2023)
som styrelsens ordförande.
Förslag till beslut om val av styrelseledamöter:
Valberedningen föreslår:
•
•
•
•
•

Nyval av Fredrik Wargclou på 2 år (till ordinarie årsstämma 2023)
Nyval av Johanna Rosenblad på 2 år (till ordinarie årsstämma 2023)
Nyval av Joacim Jungstedt på 2 år (till ordinarie stämma 2023)
Nyval av Kenneth Larsson på 1 år (till ordinarie stämma 2022)
Nyval av André Hansen på 1 år (till ordinarie stämma 2022)

Edmond Cseh, Alexander Karpilovski, Carlos Salazar, Lena Flinth och Jorge Vasconcelos är kvarstående
övriga kandidater till styrelsen.
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Förslag till beslut om val av suppleanter
Valberedningen föreslår att inga suppleanter ska väljas.
Kvarstående styrelseledamöter valda för två år vid årsstämman 2020
Vid stämman 2020 valdes Tony Lundkvist och Lars Peder Boljang för 2 år (till ordinarie stämma 2022).

4. Förslag till beslut om val av revisor/er och suppleant
Valberedningen föreslår att till extern revisor behålls Ernst & Young AB som revisionsbolag för revision av
verksamhetsår 2021 med möjlighet till förlängning.

5. Förslag till beslut om val av interna revisorer
5.1 Valberedningen föreslår att stämman väljer två interna revisorer och ingen suppleant.
5.2 Valberedningen föreslår
• Omval av Olaf Koort som intern revisor och som revisionsansvarig för internrevisorerna till ordinarie stämma 2022
• Nyval av Lilly Beijar som intern revisor till ordinarie stämma 2022.
5.3 Valberedningen föreslår även att det i föreningens budget avsätts en post på 20 000 kr för utbildning av de valda
internrevisorerna.
Förutom att genomföra HSB-kurs för internrevisorer (om den genomförs) skall en extern resurs hyras in på konsultbasis
för att utbilda i hur internrevision ska genomföras. Den budgeterade kostnaden avser utbildningstimmar samt timmar att
avropa för rådfrågning under året.
5.4 Valberedningen föreslår att de interna revisorerna uppdras av stämman att årligen, utöver normala
revisionsuppgifter och de uppgifter som anges i HSB-Kod för föreningsstyrning, speciellt granska styrelsens
arbete och att styrelsen fortsätter att utveckla och att vidmakthålla:

årsplaner och långsiktiga planer (5år) för föreningens verksamhet.
årsvisa och långsiktiga ekonomiska planer och budgetar.
en god arbetsplanering för sitt arbete.
en tydlig beslutsprocess med tydliga mandat.
tydliga skriftliga uppgiftsbeskrivningar med eventuella mandat till de personer eller grupper utanför
styrelsen som får uppdrag av styrelsen.
• tydlig, god struktur i möteskallelser och mötesprotokoll.
• tydlig och ändamålsenlig administration, inklusive arkiv.
•
•
•
•
•

6. Valberedningen och instruktion för valberedningen
6.1. Valberedningen föreslår att Instruktion för valberedning i HSB bostadsrättsförening Kantarellen 11 som
stämman 2020 fastställde fortsättningsvis skall gälla oförändrad.
6.2. Valberedningen föreslår att valberedningen för 2021 skall bestå av två medlemmar i föreningen.
Valberedningen för 2020 har funnit att en effektiv valberedning består av inte mer än två personer.
6.3. Nuvarande valberedningens medlem Marjatta Kleen står till förfogande för att ingå i valberedningen
2021. Johan Larsson har meddelat att han står till förfogande för att ingå i valberedningen 2021.

7. Val av fullmäktige och ersättare, samt övriga representanter i HSB
Valberedningen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma
i HSB samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.
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Presentation av valberedningens kandidater
Valberedningen föreslår

Fredrik Wargclou

Valberedningen föreslår

Elizavéta (Liza)
Present
Hasselgren

för nyval till styrelseledamot
för 2 år.

för nyval till

styrelseordförande för 2 år.

FÖDELSEÅR: 1993

FÖDELSEÅR: 1975

BOTT I HSB BRF KANTARELLEN 11: 3/4 år.

BOTT I HSB BRF KANTARELLEN 11: 11 år.

YRKE: Äger och driver sedan sju år tillbaka en
redovisningsbyrå på Lidingö.

YRKE: Arbetar som HR-Generalist/Hr koordinator,
utbildningsansvarig, personalplanerare i PEAB,
arbetsmiljöarbete i Stockholm och Uppland.

HUVUDSAKLIG UTBILDNING OCH
ARBETSLIVSERFARENHET: Liza har en B.Sc från
Handelshögskolan i Stockholm i ekonomi.
Liza driver en fullservicebyrå som åtar sig uppdrag
inom redovisning och finansiell rådgivning. Hon är
revisor i en annan brf samt har flera brf-kunder som
företaget sköter redovisningen för, och har
specialkompetens inom skattefrågor.
Hon sitter sedan 2017 i styrelsen för World Federation
of Investors, en Belgienbaserad aktiespararförening i
vilken bl.a. svenska Aktiespararna är medlem. De
representerar totalt 500 000 aktiesparare i nästan 50
länder.
Liza är grundare av och är generalsekreterare för World
Federation of Young Investors, vars medlemsförbund
inkluderar Unga Aktiesparare samt
ungdomsorganisationer i 17 andra länder.
Hon blir ofta inbjuden som expert eller talare på forum
runt om i världen. Har suttit i paneler eller hållit
presentationer i Wien, Paris, Rom, Beirut, Gaborone
(Botswana), Bryssel och andra städer.

HUVUDSAKLIG UTBILDNING OCH
ARBETSLIVSERFARENHET: Arbetat på PEAB i
många år i olika befattningar. Har stor erfarenhet i
”bygg-frågor” och personalärenden, arbetsmiljö, driva
projekt, bygga lag.
Ingår som styrelseledamot i Byggbranschens
yrkesnämnd, BYN (BYN arbetar för att det inom byggoch anläggningsbranschen ska finnas välutbildade och
kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta
framtidens utmaningar.)
UPPDRAG I FÖRENINGEN: Ingick i föreningens
styrelse som styrelseledamot 2014–2016.

UPPDRAG I FÖRENINGEN: Inget tidigare uppdrag i
vår förening.

FREDRIKS SYN PÅ STYRELSEUPPDRAGET:
Gillar ordning och reda. Pågående projekt måste
slutföras på ett bra och ekonomiskt sätt. Sen kan vi
utveckla området under lugna former. Tycker bl.a. att
”byggärenden”, utemiljön och sophanteringen är viktiga
frågor som påverkar trivseln i området. Anser att
kommunikation är viktig och vill att medlemmarnas
röst görs hörd.

LIZA SYN PÅ STYRELSEUPPDRAGET: Liza anser
att det viktigaste är att vi har en sund och långsiktigt
hållbar ekonomi i föreningen, där finansierings- och
reparationsplanering sätts upp med god framförhållning,
och beslut fattas ur ett riskminimeringsperspektiv. Hon
anser att hon kommer kunna bidra till en förnuftig
ekonomisk planering och uppföljning, med tydligt
ansvarskrav på leverantörer och beslutsfattare.

VALBEREDNINGENS SYNPUNKT: Fredrik har
erfarenhet från ”byggbranschen” i arbetsledande roll
samt har erfarenhet från styrelsearbete. Fredrik är i sitt
arbete drivande, stresstålig och är van att hantera
konflikter. Valberedningen bedömer att Fredrik
kommer tillföra nyttig kompetens och erfarenhet till
styrelsearbetet och vara en viktig medlem i
styrelseteamet.

VALBEREDNINGENS SYNPUNKT: Liza är mycket
drivande och resultatinriktad. Valberedningen anser att
Liza med sin erfarenhet från olika ekonomiska
forum/verksamheter samt sin styrelseerfarenhet kommer
utgöra ett bra tillskott i styrelsearbetet. Valberedningen
bedömer även att Liza kommer kunna leda styrelsens
arbete som ordförande och vara en viktig medlem i
styrelseteamet.
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Valberedningen föreslår

Valberedningen föreslår

för nyval till

för nyval till

Johanna
Rosenblad

Joacim Jungstedt
styrelseledamot för 2 år.

styrelseledamot för 2 år.

FÖDELSEÅR: 1986

FÖDELSEÅR: 1994

BOTT I HSB BRF KANTARELLEN 11: 3/4 år.

BOTT I HSB BRF KANTARELLEN 11: 3/4 år.

YRKE: Studerande och arbetar inom sälj- och
marknadsföring.

YRKE: Redovisningsekonom.

HUVUDSAKLIG UTBILDNING OCH
ARBETSLIVSERFARENHET: Johanna har tidigare
arbetat med marknadsföring, försäljning och även inom
hälsa och undervisning samt bott och studerat i flera
olika länder. Hon har läst antropologi vid Stockholms
universitet, i USA och statsvetenskap i Nordirland,
frilansskribent med mera på distans samt
hälsorelaterade utbildningar såsom yoga och massage i
Indien och Thailand. Johanna har även
styrelseerfarenhet från flera olika organisationer och
förbund.
UPPDRAG I FÖRENINGEN: Inget tidigare uppdrag i
vår förening.
JOHANNAS SYN PÅ STYRELSEUPPDRAGET: Hon
vill hjälpa till i föreningen och hon tycker att
gemenskapen i föreningen måste utvecklas. Det kan
bl.a. göras med bättre sällskapsytor och andra
aktiviteter. Johanna gillar formalia och struktur vilket
hon tror hon kan bidra med i styrelsearbetet. Hon har i
tidigare Brf varit sekreterare och skrivit protokoll.

HUVUDSAKLIG UTBILDNING OCH
ARBETSLIVSERFARENHET: Jobbat på
redovisningsbyråer med redovisning för brf och mindre
bolag.
Arbetar nu med fullserviceadministration av alternativa
investeringsfonder.
UPPDRAG I FÖRENINGEN: Inget tidigare uppdrag i
vår förening.
JOACIMS SYN PÅ STYRELSEUPPDRAGET: Joacim
tycker att man ska långsiktigt bygga vidare på det
föreningen har och tillse att vi har en ekonomi i gott
skick. Joacim gillar siffror och tycker han kan bidra
med sin kompetens för att föreningen ska få en stabil
ekonomi. Han har även erfarenhet från styrelsearbete
inom ramarna för sitt arbete.
VALBEREDNINGENS SYNPUNKT: Valberedningen
anser att Joacim med sin bakgrund som ekonom
ytterligare förstärka styrelsen i denna tid då föreningens
ekonomi är i focus. Han kommer även bli en viktig
medlem i styrelseteamet.

VALBEREDNINGENS SYNPUNKT: Johanna
kommer att tillföra struktur i styrelsens inre arbete och
med sina kunskaper inom marknadsföring bidra i
informationsspridningen till boende i föreningen.
Johanna kommer även bli en viktig medlem i
styrelseteamet.
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Valberedningen föreslår

Valberedningen föreslår

för nyval till

för nyval till

Kenneth Larsson

André Hansen

styrelseledamot för 1 år.

styrelseledamot för 1 år.

FÖDELSEÅR: 1938

FÖDELSEÅR: 1985

BOTT I HSB BRF KANTARELLEN 11: 46 år.

BOTT I HSB BRF KANTARELLEN 11: 5 år.

YRKE: Kenneth är nu pensionär. Han sitter även i
Lidingö stads Teknik- och fastighetsnämnd.

YRKE: Service Improvement Manager på IT-bolaget
Episerver.

HUVUDSAKLIG UTBILDNING OCH
ARBETSLIVSERFARENHET: Kenneth har varit
pastor i Frälsningsarmén. Har jobbat i Afrika med
ekonomi och byggnation. Efter hemkomsten arbetade
han som chef för biståndsverksamhet och som konsult i
annan biståndsorganisation.

HUVUDSAKLIG UTBILDNING OCH
ARBETSLIVSERFARENHET: André har arbetat inom
IT-branschen sedan 2006.
Hans nuvarande arbete omfattar bl.a. problemlösning
och avtals hanteringar inom IT-lösningar för ecommerce och Finance Technology mellan olika bolag.

UPPDRAG I FÖRENINGEN: Kenneth var kassör före
ombildning och sedan sekreterare under några år efter
ombildningen. Nu har Kenneth uppgiften i föreningen
att inspektera inglasning av balkonger.

UPPDRAG I FÖRENINGEN: Inget tidigare uppdrag i
vår förening.

KENNETHS SYN PÅ STYRELSEUPPDRAGET:
Kenneth tycker det är viktigt att föreningen har en god
struktur och ordning i administrationen och att alla ska
trivas och känna medlemskap. Kenneth anser att det är
mycket viktigt att kontinuerligt informera
medlemmarna om det som rör föreningen.
VALBEREDNINGENS SYNPUNKT: Kenneth har
haft flera olika uppgifter i föreningen och har god
kännedom om vår förening samt har erfarenhet från
styrelsearbete. Kenneth är en drivande person och kan
bidra i styrelsearbetet med sin senioritet.
Valberedningen bedömer att Kenneth kommer tillföra
erfarenhet och nyttig kompetens till styrelsearbetet samt
vara en viktig medlem i styrelseteamet.

ANDRÉS SYN PÅ STYRELSEUPPDRAGET: Han
vill skapa mer gemenskap och trivsel i föreningen och
naturliga samlingsplatser för boende i föreningen. Med
sin erfarenhet inom IT kan han bidra med bra ITlösningar för ökad informationshantering/spridning i
föreningen. I sitt jobb är han drivande och arbetar för
raka och enkla lösningar vilket han anser kan bidra till
ett effektivt styrelsearbete.
VALBEREDNINGENS SYNPUNKT: Med Andrés
vana att driva projekt mot mål och sin IT-kompetens
kommer han att tillföra ett viktigt bidrag till
styrelsearbetet och vara en viktig medlem i
styrelseteamet.
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Valberedningen föreslår

Valberedningen föreslår

till internrevisor för 1 år,
samt revisionsansvarig för
den interna revisionen.

nyval till internrevisor för 1 år.

Olaf Koort

Lilly Beijar

FÖDELSEÅR: 1986

FÖDELSEÅR: 1953

BOTT I HSB BRF KANTARELLEN 11: 11 år.

BOTT I HSB BRF KANTARELLEN 11: 8 år.

YRKE: Handläggare på Akademikernas Akassa sedan 2015.

YRKE: Revision inom kvalité, miljö och
arbetsmiljö samt verifiering av CO2 utsläpp
enligt EUs handelsavtal.

HUVUDSAKLIG UTBILDNING OCH
ARBETSLIVSERFARENHET:
Läst företags- och nationalekonomi.
Är politiskt förtroendevald i Lidingö kommun.
Han sitter i Kommunfullmäktige samt i Teknikoch fastighetsnämnden sedan senaste valet, samt i
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden sedan
november 2020.
Tidigare arbetat på Forex bank och med
marknadsundersökningar.
I sitt arbete som handläggare på Akademikernas
a-kassa granskar Olaf sökandes handlingar och
andra underlag som berör ärendet.
I rollen som förtroendevald inom politiken ingår det
att läsa in sig på ärenden och granska underlag.
Inom sin partigrupp har Olaf särskilt fokus på
frågor som rör bygg, fastigheter och vägar.
OLAFS SYN PÅ REVISORSUPPDRAGET: Det
bör vara två internrevisorer så att funktionen är
stark. Styrelsens processer är viktiga och måste
vara ändamålsenliga och följas. Olaf anser även
att det är viktigt att våra fastigheter förvaltas väl.
REVISORSERFARENHET: Olaf valdes till
internrevisor i föreningen vid stämman 2020.
Han har stor erfarenhet av att granska
handlingar som politiskt förtroendevald och i sitt
jobb.
VALBEREDNINGENS SYNPUNKT: Olaf har genomfört sitt
arbete som internrevisor för 2020 på ett bra sett och genom att
omvälja Olaf skapas kontinuitet i internrevisorsrollen.

HUVUDSAKLIG UTBILDNING OCH
ARBETSLIVSERFARENHET: Lilly arbetar
som revisionskonsult inom främst kvalitét och
miljö.
Lilly har omfattande erfarenhet av att revidera
företags kvalitét-, arbetsmiljö- och miljö-arbete
(bl.a. CO2 utsläpp enligt EUs handelsavtal)
gentemot olika typer av certifieringar samt lagar
och förordningar.
Lilly har ingått i styrelsen i den tidigare Brf hon
bott i och ingår nu i styrelsen för Lidingö
Roddklubb.
Lilly satt i Kantarellens styrelse 2015–2016 och
i valberedningen 2016–2018.
LILLYS SYN PÅ REVISORSUPPDRAGET:
Lilly anser att internrevisorernas uppgift är att
granska styrelsens arbete så att föreningen
förvaltas på ett bra sätt med trygg ekonomi.
samt att föreningsstämmans beslut efterlevs.
Styrelsen ska ha bra processer för sitt arbete och
arbetet skall dokumenteras på ett ändamålsenligt
sätt.
REVISORSERFARENHET: Ja, se ovan.
VALBEREDNINGENS SYNPUNKT:
Valberedningen anser att Lillys gedigna
erfarenhet inom revisionsområdet kommer
kraftfullt förstärka föreningens
internrevisorsfunktion.

Valberedningens hantering av personuppgifter görs
utifrån Dataskyddsförordningen och den rättsliga
grunden intresseavvägning. Det innebär att
personuppgifter kan hanteras utan den registrerades
samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen
väger tyngre än den registrerades och om behandlingen
är nödvändig för det aktuella ändamålet.
Styrelsen är personuppgiftsansvarig i HSB Brf Kantarellen 11
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Bilaga 3
Motioner till ordinarie föreningsstämma 2021 i Brf Kantarellen 11
Observera att föreningsstämman inte röstar om bifall eller avslag till
motionerna. Stämman röstar om bifall eller avslag till styrelsens förslag till
beslut med anledning av motionerna.
Beslutspunkt 26.A
Motion: Internutredning
Yrkande: Att styrelsen under år 2021 genomför en internutredning, med hjälp av en extern
redovisningsfirma helt frikopplad från HSB, för att utreda om brottsmisstankar föreligger
kring ekonomiska oegentligheter/olagligheter utförda av personer i styrelserna under
perioden 2011 till 2021. Rapporten ska redovisas vid nästa föreningsstämma samt
överlämnas till Polisen före nästa föreningsstämma år 2022 oavsett resultat.
Karl Fonad, Högsätravägen 7
Styrelsens kommentar
Föreningen har ett externt revisionsbolag och två interna revisorer som granskar styrelsens
löpande förvaltning och räkenskaperna. Styrelsen har dessutom ett eget ansvar att
upprätthålla en egen intern kontroll. Styrelsen ser inte hur en föreslagen intern utredning
skulle öka transparensen. Styrelsen ställer sig även frågande till vilken nytta en sådan
utredning skulle ha för föreningen, speciellt med tanke på hur dyr och betungande en
utredning av den föreslagna omfattningen skulle vara. Utsikterna att driva någon
framgångsrik skadeståndstalan mot till exempel styrelsen från år 2011 torde vara mycket
begränsade, även om misstankar om oegentligheter så långt bakåt i tiden skulle uppdagas.
Sammantaget anser styrelsen att kostnaden och arbetsbördan för den föreslagna interna
utredningen inte alls står i proportion till nyttan som en sådan utredning överhuvudtaget
kan generera.
Styrelsens förslag till beslut
Styrelsen föreslår att motionen avslås.

1 (5)

Beslutspunkt 26.B
Motion: Laddstolpar
Yrkande: Att styrelsen undersöker möjligheten att installera laddstolpar för elbilar nu när
bidrag finns att söka för sådant. Kostnaderna för elstolpar ska bäras av användaren.
Karl Fonad, Högsätravägen 7
Styrelsens kommentar
Förslaget i sin nuvarande utformning är inte genomförbart eftersom föreningen inte får
lägga över investeringskostnaden för elstolparna på medlemmarna. Enligt stadgarna och
bostadsrättslagen är det föreningen som ansvarar för fastighetsutveckling av detta slag. Om
elstolpar ska installeras måste föreningen själv bekosta installationen och sedan återfå
investeringen genom att hyra ut laddplatserna och därigenom få täckning för en del av
investeringskostnaderna och över tid få avkastning på sin investering. Att föreningen återfår
sin investering inom rimlig tid förutsätter därför att det finns en efterfrågan på bilplatser
med laddstolpe. Styrelsen har tidigare övervägt frågan om laddstolpar och hört sig för bland
andra föreningar om dess erfarenheter. Beskedet är att vakansgraden för laddplatser i
allmänhet är hög. Elbilar ökar onekligen i popularitet, men ännu inte i sådan grad att det
finns ett behov av att investera i laddstolpar i någon större utsträckning. Styrelsen anser att
behovet av att hålla nere föreningens kostnader är större för tillfället.
Styrelsens förslag till beslut
Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Beslutspunkt 26.C
Motion: Ett första steg till tydliggörande av styrelsens arbete och ansvar
Bakgrund
Vad som bl.a. framgått av Kantarellens privata Facebookgrupp och den diskussion som där
framförts, kan konstateras att övergången från den avträdande styrelsen 2018/2019 till den
tillträdande styrelsen 2019/2020 inte blev speciellt lyckosam. Dels med tanke på bristande
överföring/avsaknad av skriftlig såväl som muntlig information till den nyvalda styrelsen
angående föreningens vardagliga administration. Där utöver otillräckligt beslutsunderlag för
vissa investeringar samt åtminstone vid en större investering där det saknades både
underlag och budget. Under gångna året framkom, att det fanns stora brister i föreningens
underhållsplan. Den var varken uppdaterad eller använd på många år.
Förslag till beslut
1. All beslutfattande som styrelsen tar, ska protokollföras i kronologisk och god ordning.
2. Samtliga investeringar ska väl dokumenteras och budgeteras.
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3. Den avgående styrelsen ansvarar, att de tillträdande styrelsemedlemmar får den
information de kan behöva samt även bistå den nya styrelsen med råd och ev. möjlig
kompletterande information.
4. Endast Föreningsstämman är beslutsfattare av investeringar vad gäller belopp och
omfattning av en viss storlek och betydelse för föreningen.
5. Styrelsen får i uppgift att ta fram ett underlag för dess uppgifter och ansvar. Detta
underlag om styrelsens arbete och ansvarsområde ska ligga till grund för
nästkommande föreningsstämman att fatta beslut om.
Vi föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslag
Lidingö den 28 februari 2021
Lilly Beijer (L 0601), Edmond Cseh (L 0490), Erik Liske (L 1402)

Styrelsens kommentarer med anledning av motionen
Styrelsens interna arbetsgång är inte en fråga för föreningsstämman. Styrelsens skyldigheter
framgår av lag och föreningens stadgar. Enligt 7 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar är
det styrelsens ansvar att organisera och förvalta föreningen samt att tillvarata föreningens
intressen.
Motionärernas förslag till ordning, och särskilt punkt 4, är oprecis. Att begränsa styrelsen på
det föreslagna sättet är inte heller positivt för föreningen. Styrelsens roll som föreningens
ledning innebär att det krävs ett grundläggande förtroende för den valda styrelsen, eftersom
det är styrelsen som har bäst insyn i föreningens verksamhet och bäst underlag att fatta
beslut inom ramen för den löpande förvaltningen. Om föreningsstämman skulle ta över den
löpande förvaltningen skulle det drabba föreningen dels genom en väsentligt mer långsam
och omständlig beslutsprocess, dels genom att föreningsstämman inte kan skaffa sig den
detaljkännedom som krävs för att fatta löpande förvaltningsbeslut på ett optimalt sätt.
För övrigt har den nuvarande styrelsen redan tagit fram en arbetsordning,
delegationsordning och en attestordning för styrelsen arbete och firmateckningsrätt i syfte
att få en bättre struktur i styrelsearbetet. Att implementera detta arbetssätt i HSB Brf
Kantarellen 11 kommer dock att ta tid och kräva en viss kulturförändring. Som tidigare
nämnt är det styrelsens och inte föreningsstämmans ansvar att driva den utvecklingen i
frågan framåt.
Styrelsens förslag till beslut
Styrelsen föreslår att motionen avslås.
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Beslutspunkt 26.D
Motion: Fullmakt – formell och strikt
Bakgrund
Vid föreningsstämman 2019-05-22 behandlades frågan om ett mer formellt och stringent
utförande av en fullmaktsblankett. Det svar som dåvarande styrelse informerade stämman
känns ej tillfredställande vad gäller avsaknad av den formella och en mer strikt klarhet som
frågeställarna begärde. Vi anser att en medlems rätt och röst inte får slarvas bort på det
konturlösa svar som dåvarande styrelse lyckades uppbåda. Anledning till att en
fullmaktsgivare önskar att ett ombud ska föra dennes talan på en stämma är självfallet, att
givarens personliga ställningstagande till en viss frågeställning verkligen blir framförd.
Förslag till beslut
Vad en komplett skriven fullmakt ska innehålla, för att tillvarata fullmaktsgivarens
ställningstagande till given/givna frågeställningar:
1. Ange föreningsstämmans datum då fullmakten önskas utnyttjas
2. Ange namn på fullmaktsgivaren samt lägenhetsnummer
3. Ange namn på fullmaktsombudet samt vederbörandes lägenhetsnummer alternativt
ange samhörighet med fullmaktsgivaren
4. Ange med tydlig skriftlig instruktion, mitt svar på given/givna frågeställningar
alternativt ange att fullmakten gäller generellt
5. Underskrift i original av ombudet
6. Underskrift av fullmaktsgivaren först efter att punkterna 1 till 5 är skrivna, vilket är
förutsättning för att fullmakten ska gälla
Vi föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslag
Lidingö den 28 februari 2021
Lilly Beijer (L 0601), Edmond Cseh (L 0490), Erik Liske (L 1402)
Styrelsens kommentarer med anledning av motionen
Inledningsvis måste påpekas att den föreslagna typen av strikt kontrollförfarande över
fullmakters utformning och giltighet inte är föreningens sak. Uppställningen av särskilda
formkrav på fullmakten, förutom dem som redan framgår av 6 kap. 4 § lagen om
ekonomiska föreningar och föreningens stadgar (§ 18) skulle kräva en ändring av föreningens
stadgar.
Fullmakten är ett avtal mellan fullmaktsgivaren och ombudet. Fullmaktens omfattning och
ombudets närmare befogenheter är en fråga mellan dessa parter att komma överens om.
Det är olämpligt att föreningen ska ha ett medansvar när den praktiska möjligheten för
föreningen att kontrollera omständigheterna vid fullmaktens tillkomst i princip är obefintlig.
Om det på föreningsstämman framkommer att fullmakten är ogiltig, förfalskad eller av
någon annan anledning inte ska anses gälla, är det upp till stämmoordföranden att besluta
att fullmakten ska avvisas. Överdrivet högt uppställda krav på fullmaktens giltighet inbjuder
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till praktiska svårigheter när stämmoordföranden ska göra den bedömningen. Detta innebär
att den som väljer att närvara på stämman genom ombud tar en i sammanhanget onödig risk
att fullmakten ska avvisas på grund av formfel.
Om fullmakten är för styrande för ombudets röstning i sakfrågorna tänjer den gränsen mot
att vara en poströst, vilket i vanliga fall inte är tillåten i bostadsrättsföreningar. Att
poströstning nu får genomföras beror på en tillfällig lag som antagits med anledning av
spridningen av Covid-19 och kan förväntas bli förbjuden igen på sikt, av flera goda skäl.
Syftet med en fullmakt är att ombudet ska tillvara fullmaktsgivarens intressen på
föreningsstämman i realtid.
Sammantaget anser styrelsen att förslaget i motionen inte skulle tjäna sitt syfte och att
motionen därför bör avslås.

Styrelsens förslag till beslut
Styrelsen föreslår att motionen avslås.

5 (5)

Bilaga 4
Frågor från medlemmar inför den ordinarie föreningsstämman
2021, HSB Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11
Informationspunkt 27.A
Renovering av lekparken
Föreningsstämman 2016 17 maj Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för en utvärdering av en
förflyttning av lekparken, som några år tidigare hade rustats upp, som svar på motion nr. 1.
samt håller ett informationsmöte under kommande höst. (Önskemål om förflyttning av
lekpark grundar sig på stark störande ljudnivå enligt motionsställarna)
Årsredovisning 2016 anger under ”pågående/framtida underhåll” bl.a.;
- Förskjutning av den stora lekparken (förstudie pågår)
Årsredovisning 2017 anger under ”pågående/framtida underhåll” bl.a.;
- ombyggnad av det stora lekparken 2018
Delårsrapport 2018 31 augusti
- under pågående nyanläggning
en upparbetad kostnad på 2 938 295: Årsredovisning 2018
- under aktiverade investeringar anges bl.a.
Lekpark kostnad 8 919 988: (därutöver tillkom extra grävarbete)
Föreningsstämman tog ett beslut 2016. Detta åsidosattes.
Vi anser att information om underlaget till beslutet om lekparken och budgeten för
lekparkens ombyggnad ska redovisas.
Vi föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslag
Lidingö den 23 februari 2021
Lilly Beijer (L 0601), Edmond Cseh (L 0490), Erik Liske (L 1402)
Styrelsens kommentarer till informationspunkten
Enligt 6 kap. 15 § lagen om ekonomiska föreningar har en medlem rätt att få ett ärende
behandlat vid en föreningsstämma. En begäran om upplysningar är inte ett sådant ärende
som kan vara föremål för föreningsstämmans beslut. Det är istället styrelsen som beslutar
om informationen ska lämnas ut eller inte, och om den ska det, på vilket sätt redovisningen
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sker. Styrelsen kommer att bereda frågan och fatta ett beslut, vilket sker utan anslutning till
den ordinarie föreningsstämman.
Styrelsen kan i korthet nämna följande i sak.
Den styrelse som satt i styrelsen år 2018/2019 har beviljats ansvarsfrihet. Frågan om en
eventuell skada för föreningen med anledning av denna investering är därmed stängd, så
länge det inte är fråga om att brott har begåtts mot föreningen. Vid nuvarande läge är det
inte heller möjligt att vidta några rättsliga åtgärder mot entreprenören med anledning av
entreprenadsumman då detta är slutligt reglerat mellan parterna. Styrelsen ställer sig därför
frågande till syftet med att redovisa de begärda uppgifterna.
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Informationspunkt 27.B
Faktablad om stambytet
- Stambyte: 195 937 500: - Hissbyte: (uppskattning) 45 000 000: - Byggherrekostnader (10%) 19 593 750: - Oförutsedda kostnader (10%) 19 593 750: Totalt budget 280 125 000: För att konsulten och styrelse 2018 ska försäkra sig att denna budget skulle räcker har man
avrundat uppåt med närmare 20 000 000: - därav slutbudgeten på: 300 000 000: - Det här är
FAKTABLAD över det vi medlemmar har röstat på utarbetat av HSB, HSB konsult och
styrelsen 2018 under extra stämman hösten 2018. (se protokoll på föreningens hemsida) Vi
går back med 43 000 000: - pga. HSB-s bristande kontroll över ekonomin i stambyteprojektet
om man ska bortse ifrån att 20 000 000: - var redan en övertrassering av budgeten. (Info från
Styrelsebladet december 2020 sid 4 under Renoveringsprojektets ekonomi)
Bakgrund
När den nya styrelsen tillträdde 2019 och tog över samtliga kontrakt och avtal från avgående
styrelse/HSB/projektledning måste ni ha upptäckt att 300 000 000:- inte stämmer enligt de
avtal och kontrakt, som ni tog över. Både styrelsen och HSB/Tottras lovade och fick oss att
rösta på den bombsäkra lösningen finansiellt så väl som tekniskt. I och med
byggherrekostnader och oförutsedda kostnaderna var inräknade, garanterades vi att
budgeten på 300 000 000:- skulle under inga omständigheter överskridas. Det tog närmare
ett år innan vi medlemmar fick information om att budgeten har överskridits med 43 000
000: Förslag till beslut
Vi anser att det vore anständigt av styrelsen att redovisar vad som ligger i oförutsedda
kostnader enligt ovanstående faktablad. ”19 593 750:-/20 000 000:-/43 000 000” Det är ca.
83 miljoner (var tredje investeringskrona) i oförutsedda kostnader.
Vi föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslag
Lidingö den 28 februari 2021
Lilly Beijer (L 0601), Edmond Cseh (L 0490), Erik Liske (L 1402)

Styrelsens kommentarer till informationspunkten
Såsom har beskrivits i styrelsens kommentar ovan är en begäran om upplysningar inte ett
ärende för stämman, utan en sak för styrelsen att ta ställning till. Styrelsen kommer att
bereda frågan och fatta beslut med anledning av denna begäran.
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