
 

  1 (3)  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

VALBEREDNINGEN SÖKER KANDIDATER TILL: 
 

- STYRELSEN  

- INTERNREVISOR (SUPPLEANT) 
 

 

 

 

HEJ GRANNAR OCH MEDLEMMAR! 

 

- Inför årsstämman har tre ledamöter i styrelsen anmält sin avgång från 

styrelsen, och med två månader kvar till stämman efterlyser 

valberedningen nu flera kandidater till styrelsen. 

 

- Föreningens revisor lämnar sitt uppdrag vid stämman, och efter en rockad 

med nuvarande revisorssuppleant söker vi kandidater till uppdraget som 

revisorssuppleant.  

 

VALBEREDNINGEN EFTERLYSER NU KANDIDATER TILL OVANSTÅENDE 

UPPDRAG. 

 

- Har du en granne som du tycker skulle passa i styrelsen eller som 

revisor? Tipsa oss! 

 

- Känner du själv att nu skulle vara ett bra tillfälle att göra en 

insats i föreningen? Hör av dig så berättar vi mer!  

 

Läs mer på följande sidor om vad uppdragen kan innebära, och tveka inte att höra 

av dig om du har frågor eller funderingar. 

 

Du kan kontakta valberedningen via mail brfankaret.valberedningen@gmail.com, 

eller ringa Olov på 070-714 74 40 eller Jaime på 073-309 86 97. 

 

mailto:brfankaret.valberedningen@gmail.com
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OM STYRELSENS UPPDRAG I FÖRENINGEN 

Att bo i bostadsrättsförening innebär att tillsammans med sina grannar 

gemensamt äga och förvalta sitt boende. Det innebär att det inte finns någon 

”hyresvärd” med ansvar för fastigheter, skötsel och inventarier, utan vi är alla 

tillsammans lika ansvariga för vår gemensamma egendom (dvs. allt som sitter 

”utanpå” våra egna lägenheter, såväl som den tomtmark som omger våra hus). 

 

För att detta ska fungera smidigt utser vi tillsammans på stämman en styrelse som 

på vårt gemensamma uppdrag ska fatta kloka beslut om alla de små och stora 

frågor som behöver hanteras när två halvgamla hus, 152 lägenheter och ca 230 

medlemmars intressen ska tas tillvara. Det kan t.ex. handla om: 

- Ekonomisk förvaltning: Lån, avgifter, ekonomisk planering, mm. 

- Fastighetsförvaltning: underhållsplaner, fastighetsskötare, mm. 

- Gemensam service: tvättstugor, lokaler, parkering osv. 

- Medlemsfrågor och trivsel: medlemskap, boendemiljö, aktivitetsgrupper, 

sociala aktiviteter, demokratisk förankring, osv. 

 

Styrelsens kan också få direktiv från stämman om en viss inriktning i vissa frågor 

(t.ex. genom en motion eller genom beslut kring förslag från styrelsen), och på så 

sätt styr vi medlemmar i vilken riktning styrelsen ska föra föreningens under 

verksamhetsåret. 

 

Styrelsen träffas för styrelsemöten en gång per månad. Till sin hjälp med olika 

praktiska frågor, projektledning, osv har styrelsen en förvaltare på HSB. Det finns 

också en väl utarbetad arbetsordning för styrelsen som ett stöd i de olika 

uppgifter och åttaganden styrelsen har att utföra vid olika tider på året.  

 

Styrelsen består av 7 ledamöter inklusive ordförande + en styrelseledamot som 

HSB utser. Efter stämman bestämmer styrelsen hur den organiserar sig i olika 

ansvarsområden under verksamhetsåret. 
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Att sitta i styrelsen är en möjlighet att få vara med och mer direkt påverka hur 

föreningen och förvaltningen av våra gemensamma tillgångar ska utvecklas och 

skötas, vilken service vi vill ha gemensamt, hur vi vill kunna mötas och kunna 

engagera oss tillsammans, osv. 

 

Många beslut som en styrelse fattar har också en inverkan på hur det ekonomiska 

värdet av våra individuella lägenheter utvecklas, genom att de påverkar kostnader 

och avgifter för våra lägenheter, långsiktigt ekonomisk utveckling för föreningen, 

och andra förhållande som kan påverka hur attraktiv en lägenhet i föreningen 

framstår bland potentiellt blivande grannar (och mäklare). 

 

Utöver att det kan vara stimulerande, uppskattat och trevligt att under en period 

sitta i föreningens styrelse, så finns alltså som bostadsrättsinnehavare ett krasst 

egenintresse av att engagera sig och medverka till en ansvarsfull och positiv 

utveckling av föreningen och dess tillgångar. 

 

OM UPPDRAGET SOM REVISOR(SUPPLEANT) 

Föreningens internrevisorer har som uppdrag att granska att styrelsen korrekt 

utför sitt uppdrag när det gäller att sköta föreningens förvaltning och ekonomiska 

hantering. Det innebär med nuvarande arbetsordning att revisorerna (alltså både 

ordinarie och suppleant) träffas några gånger per år och kontrollerar att det som 

beslutas i styrelseprotokollen stämmer med det som görs, att underhållsplanen 

följs, att fakturor motsvarar utfört arbete, etc. 

 

Föreningen har också en extern revisionsbyrå med huvudansvar för den 

ekonomiska revisionen, men fördelen med att också ha interna revisorer är att 

dessa bor i föreningen och därmed enkelt kan se och stämma att vad som sker i 

föreningen med det som styrelsen beslutar och har ansvar för. 

Enligt Bolagsverket ska en revisor ” ha den insikt och erfarenhet av redovisning 

och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av 

föreningens verksamhet krävs för att kunna genomföra uppdraget”. 

https://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/bostadsrattsforening/starta/revisor/revisor-1.1852

