
�/�+0�(1&,+�ǕǞǗǗǗǖǖǚǚǚǜǙǛǜǞǜǝǝǛǞ �&$+"/�1��Ǿ��Ǿ���Ǿ���Ǿ���Ǿ���Ǿ���Ǿ���Ǿ��Ǿ���



2 (2) 
Sida 2 (2) 

Dagordning enligt stadgarnas §17: 
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. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet  
7. Val av minst två rösträknare 
8. Godkännande av dagordning 
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. Val av styrelsens ordförande 
18. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
19. Presentation av HSB-ledamot 
20. Beslut om antal revisorer och suppleant 
21. Val av revisor/er och suppleant 
22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
24. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 
25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda 

ärenden som angivits i kallelsen 
a. HSB-kod 
b. P-tillstånd för alla eller ingen  

26. Föreningsstämmans avslutande 

 
 
Välkomna / Styrelsen 
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REVISIONSBERÄTTELSE  
Till föreningsstämman i HSB Brf Uttern nr 284 i Nacka, org.nr. 716419-6573  

 
 

 
Rapport om årsredovisningen    
Uttalanden  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Uttern nr 284 
i Nacka för räkenskapsåret 2021.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.  
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

 
Grund för uttalanden  
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Revisorn utsedd 
av HSB Riksförbunds ansvar och Den föreningsvalda revisorns 
ansvar.  
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 
    
Styrelsens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.  

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

 
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar  
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.  
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:  
x identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 
x skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen.  

x utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.  

x drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten.  

x utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.    

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

 
Den föreningsvalda revisorns ansvar 

Jag har utfört en revision enligt bostadsrättslagen och tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning.  
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Rapport om andra krav enligt, lagar, andra författningar samt stadgar 
  
Uttalanden  
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för HSB Brf Uttern nr 284 i Nacka för 
räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust.   
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.    

Grund för uttalanden  
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. 
Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 
    
Styrelsens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att 
föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

 
Revisorns ansvar  
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig 
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 
 
x företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller  

x på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, 
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, 
årsredovisningslagen eller stadgarna. 

 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.  
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättslagen.  
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av HSB 
Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 
 

  
 
 
 
Stockholm 
 
Digitalt signerad av 

 
 
 
   
Joakim Häll  
BoRevision i Sverige AB  
Av HSB Riksförbund utsedd revisor 

 
 
 
   
Mikael Widerberg  
Av föreningen vald revisor 
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Version 1 / 2015 

1.  

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ORDINARIE 
FÖRENINGSSTÄMMA DEN 31 MAJ 2022 I HSB 
BOSTADSRÄTTSFÖRENING UTTERN, JARLABERG 
Den valberedning som utsågs vid 2021 års föreningsstämma bestod av 
följande personer: Eva Jernberg (ordförande), Elisabeth Chuck och Tina 
Danielsson.  

Tina Danielsson har valt att lämna valberedningen.  

Valberedningen har i enlighet med föreningens valberedningsinstruktioner till 
uppgift att 

1. lämna förslag på styrelseordförande, styrelseledamöter och 
förtroendevalda revisorer. 

2. lämna förslag på arvode och principer för andra ersättningar som kan 
bli aktuella för styrelseledamöter, förtroendevalda revisorer m.fl. 

Valberedningen har under 2022 haft telefonkonferenser varje vecka. Under 
hösten/vintern 2021 har även två fysiska möten kunnat genomföras trots 
pågående pandemi.  

Valberedningen har:  

• enskilt intervjuat nuvarande styrelsemedlemmar och informerat sig 
om styrelsearbetet och intresse för fortsatt styrelsearbete, 

• via mejl och anslagna informationsblad informerat 
föreningsmedlemmar om möjligheten att nominera personer till 
styrelsen 

• valberedningen har också tagit del av och diskuterat HSB:s information 
och förslag när det gäller arvoden och principer för ersättningar. 

§ 2  Val av stämmoordförande 
Valberedningen föreslår Fred Åkesson ombudsman på HSB Stockholm 

§ 13 Förslag till arvode och principer för andra ekonomiska 
ersättningar 

1) Valberedningen föreslår en mindre höjning vad gäller styrelsearvoden, 
innebärande att styrelsen för tiden fram till nästa ordinarie 
föreningsstämma inom sig, utifrån ansvar och arbetsuppgifter, fördelar 4,5 
inkomstbasbelopp IBB (1 IBB år 2022 = 71 000). Förslaget innebär en 
höjning gentemot föregående år med 3,5 % vilket motiveras med att 
styrelsen utökats med en ledamot. Föreningen byter samtidigt får 
Prisbasbelopp till Inkomstbasbelopp vilket är ett bättre basbelopp för 
arvoden och löner.  

2) Valberedningen föreslår att föreningsvald revisor för tiden fram till nästa ordinarie 
föreningsstämma oförändrat arvoderas med 21% av ett IBB. 
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3) Valberedningen föreslår att valberedningen oförändrat arvoderas med 35 % av ett IBB 
att fördela inom sig. 

4) Valberedningen föreslår oförändrad arvoderingsnivå när det gäller självförvaltning, 
vilket innebär 80% av ett prisbasbelopp/160 = 244 kr/timme inom totalram som 
styrelsen fastställer. 

Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter och traktamenten samt ersättningar för 
förlorad arbetsinkomst och resekostnader. 

Styrelsen 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst 
fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant 
för denne av styrelsen för HSB. 

 
Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter. 
Enligt HSB kod för bostadsrättsföreningar ska suppleanter till styrelsen inte 
utses, varför något förslag på föreningsstämmovalda styrelsesuppleanter inte 
lämnas. 

§ 16 Antal styrelseledamöter 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av nio ledamöter (åtta valda av 
föreningen och en ledamot utsedd av HSB). Valberedningen föreslår 
föreningsstämman besluta att styrelsen fram till nästa ordinarie 
föreningsstämma oförändrat skall bestå av högst nio ledamöter.  

Valberedningens överväganden gällande styrelsen 
Valberedningen kan konstatera att antalet inkomna nomineringar från 
föreningens medlemmar är ytterst få. Endast en medlem har inkommit med 
förslag.  

Vi tolkar detta som att medlemmarna är nöjda med nuvarande 
styrelseledamöter och deras arbete för föreningen. Valberedningen ser därför 
ingen anledning att splittra en väl fungerande styrelse, även om till exempel 
en styrelse med jämnare könsfördelning skulle kunna vara att föredra. 

§ 17 Ordförande 
Valberedningen föreslår som ordförande Janurban Modigh (omval, 1 år). 

Arbetat med IT på Arboga sparbank, Swedbank, Nokia Data, Norsk Data, 
CRS Datasystem, Cap Gemini, Nordea, Nethouse. 2013 pensionerade jag 
mig som Senior IT- och Managementkonsult. 
Jag är född in i nykterhetsrörelsen, där jag fått min skolning i föreningslivet. 
Har suttit i styrelsen för bostadsrättsföreningar sedan jag kom till Stockholm 
1975. Som pensionär har jag blivit lite av ett styrelseproffs. Har varit med i 
Utterns styrelse i nästan 10 år, först som HSB-ledamot och de senaste fyra 
åren som ordförande. Jag är för tillfället också ordförande i Jarlabergs 
Samfällighetsförening.  

§ 18 Övriga styrelseledamöter 
Aurelian Bria (omval, 2 år) 
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Kom till Sverige 1999 från Rumänien för att jobba med elektronik som 
gästforskare på KTH och fortsatte sedan som doktorand. Doktorsavhandling 
inom radiosystemteknik 2009 och efter det jobb på Ericsson inom 
standardisering av mobila kommunikationsnät. Jag representerar bolaget i 
flera internationella organisationer som sätter standarder för 4G och 5G.  

Är generellt intresserad av teknik och arbetet i styrelsen har lärt mig mycket 
om styrning av anläggningar för energi, värme och ventilation i stora 
fastigheter. Tar hand om lätta driftproblem eller gör beställningar till våra 
leverantörer. Har också ansvar för hantering av fastighetsrelaterade skador 
och renoveringar inne i lägenheterna. Sitter i styrelsen fr. o. m. 2010. 

 
Ralph Dreilich (omval, 1 år) 

Min bakgrund är teknik och ekonomi och till vardags arbetar jag med att 
hjälpa företag med att analysera och förstå sin verksamhet bättre. I styrelsen 
använder jag dessa erfarenheter i arbetet med föreningens ekonomi och 
långsiktiga planering. 

Jag har varit ordförande under fyra år och nu sedan fem år tillbaka vice 
ordförande. Jag är även föreningens ledamot i Samfällighetens styrelse, där 
jag ansvarar för ekonomin. 

 
Peter Rydell (omval, 2 år) 

Har arbetat som entreprenör i byggbranschen mellan 1969 till 1992 med olika 
anläggnings-, mark-, asfaltbeläggnings-, drift och underhålls- och 
trädgårdsentreprenader i olika befattningar, såsom arbetsledare, platschef 
och biträdande arbetschef samt försäljningschef på grus- och 
makadambolaget Ballast (NCC). Sammantaget blev det tjugo år hos NCC, 
därutöver har jag varit anställd på Gatu & Väg i tre år som arbetschef. 

Från 1993 har jag arbetat som anställd konsult åt dåvarande Banverket och 

Vägverket (nuvarande Trafikverket) med stora projekt med järnväg, 

motorleder, trafikplatser, cirkulationsplatser m m. För Trafikverket har jag 
varit konsult på Södra Länken, Norra Länken och Förbifart Stockholm. 

Efter min pensionering 2012 har jag varit aktiv till 2017 som konsult åt 
Trafikverket. 

Jag sitter i styrelsen i Långgarns Samfällighetsförening och Långgarn-Östnora 
Marina Ideella Förening. I brf Utterns styrelse har jag suttit ca 10 år. 

 
Bettina Ståhl (omval, 2 år) 

Utbildad redovisningsekonom vid Företagsekonomiska Institutet 1989–1990. 
Jobbat som redovisningsekonom/redovisningsansvarig vid Exportrådets 
Pariskontor, Exportrådet Stockholm, Nordens Välfärdscenter och Acando 
Consulting. Nuvarande arbetsplats är FMV. 

Suttit i Utterns styrelse som ekonom 2014–2015 samt 2019–2022.   

Bott i Jarlaberg sedan 2011. 
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Hans Tillberg (omval, 1 år) 

Professionellt arbetade jag i flera år som ansvarig för persondatoravtal 
i ”tredje blocket” i svensk detaljhandel (idag Axfood). 

Erfarenheter från bostadsrättsvärlden: Styrelseordförande i sammanlagt 8 år. 

I dagsläget styrelseledamot i (förutom Uttern): HSB Distrikt Nacka-Värmdö, 
Jarlabergs Samfällighetsförening, HSB Brf Capitolium, HSB Brf Minken, HSB Brf 
Skvaltan, HSB Brf Tinget.  

 

Magnus Flyg (Fyllnadsval, 1 år för Jesper) 

Magnus är 50 år och bor med Olga och tre barn i T.27 sedan 2010 samt 
Jarlabergsbo sedan 1994. 
Min bakgrund är en lång internationell karriär inom telekom så jag kan bidra 
med kunskaper i förvaltning, upphandling, projektarbeten, kontakter med 
leverantörer etc. Jag vill hjälpa styrelsen med bl.a. informationsarbetet, 
administration av våra tekniska system samt fastighetsfrågor och 
brandskydd. Jag har tidigare erfarenhet från styrelsearbete i Brf Uttern under 
fyra år, samt sitter även i styrelsen för Boo SK Konståkning. 

Fem korta fakta om mig: Drivs av att lära mig något nytt varje dag, analytisk 
problemlösare, tränar vår hund Mickan (en jaktgolden) i sök, är scoutledare i 
Saltsjö-Boo, livräddare vid hjärtstopp. 

 
Christopher Petterson (Nyval, 1 år) 

Är 39 år 

Arbetar sen 2002 på Scania, nuvarande roll Business IT Analyst. 

Flyttar in i brf Uttern i juni 2022 

Haft bostadsrätt på Telefon plan samt i Nacka strand. 

Har suttit i båda föreningarnas styrelse i olika roller, bl.a. som suppleant och 
ordförande. 

§ 20 Antal revisorer 
Revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre samt högst en 
suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB:s Riksförbund, övriga väljs 
av föreningsstämman.  
Valberedningen föreslår oförändrat antal jämfört med föregående år, d.v.s. två 
revisorer (varav 1 utses av HSB) samt en suppleant, samtliga med mandattid 
fram till nästa ordinarie föreningsstämma.  

§ 21 Val av revisorer 
Valberedningens förslag till revisor vald av föreningsstämman är Mikael              
Widerberg (omval, till nästa ordinarie föreningsstämma).  

Är 45 år och bosatt med min familj i Jarlaberg sedan 2003, först på 
Landåvägen och sedan 2009 på Trillans väg. Jag är i grunden Internationell 
Marknadsekonom och Civilekonom och har sedan 2003 jobbat i 
försäkringsbranschen och jobbat med allt från Brott- och VD/styrelseförsäkring, 
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Aviationförsäkring, Entreprenadansvar, Motor och Transport på ERV, NCC och 
AIG. Sedan 3 år tillbaka jobbar jag som underwriter för entreprenadförsäkring 
globalt för nordiska kunder på Zurich Insurance. 

Under tre års tid satt jag med i styrelsen i ekonomifunktionen och har sedan 
ett antal år tillbaka fungerat som Utterns internrevisor. Jag rekommenderar 
starkt alla som har tid och kan engagera sig i bostadsrättsföreningen då det 
finns massor att lära och jobba med. 

 
Valberedningens förslag till revisorssuppleant är Anders Brandt (omval, till 
nästa ordinarie föreningsstämma). 

Under många år arbetat som administrativ chef på Storstockholms 
intagningsnämnd för gymnasieskolan (nedlagd 1993). Från 1993 till 2010 har 
jag arbetat med ekonomisystemet Raindance (f.d. Prosit) vid olika enheter 
inom landstinget, först som projektledare vid en av förvaltningarna när 
systemet infördes, sedan som systemförvaltare och slutligen som 
internkonsult.  

Efter pensioneringen 2010 har jag jobbat som konsult på deltid vad gäller 
Raindance, dels på Karolinska Universitetssjukhuset (fortfarande), dels på 
Stiftelsen Stora Sköndal.  

Aktuella föreningsuppdrag: Kassör i Konstföreningen inom Region Stockholm 
samt i Visions pensionärssektion 91.  

Flyttade till Jarlaberg 2001.  

§ 22 Antal Valberedning 
Valberedningen skall enligt föreningens stadgar bestå av lägst två ledamöter. 
En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen. 
Mandatperioden är till nästa ordinarie föreningsstämma. 

Valberedningens förslag till ny valberedning är: 

Att valberedningen skall bestå av högst tre ledamöter. 

§ 23 val av valberedning 
Elisabeth Chuck, omval, till nästa ordinarie föreningsstämma (ansvarig 
för uthyrning av föreningens lokaler). 

Anna Enberg, nyval till nästa ordinarie föreningsstämma (ansvarig för 
uthyrning av föreningens lokaler). 

… 
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%F TUZSFMTFNFEMFNNBS TPN NFEWFSLBEF UJMM PWBOTU¡FOEF S²TUOJOHTGVTL BHFSBEF J
TK MWJOUSFTTF PDI G²SUK OBS JOUF NFEMFNNBST G²SUSPFOEF� 7BSLFO G²SSB ¡SFU FMMFS J ¡S�
5ZW SS IBS WJ NFEMFNNBS EF TFOBTUF ¡SFO TFUU FO 7BMCFSFEOJOH TPN JOUF CFSFEFS O¡HSB
WBM� *TU MMFU IBS UJEJHBSF 7BMCFSFEOJOHBS OPODIBMFSBU NFEMFNNBST JOQVU PDI G²SFTMBHJU
FYBLU�TBNNB�TUZSFMTF�TPN�¡SFU�JOOBO�VUBO�O¡HSB�WBMN²KMJHIFUFS�G²S�NFEMFNNBS�

7J LBO JOUF IB FO TUZSFMTF TPN TUK M GS¡O PTT NFEMFNNBS W¡S S UUJHIFU BUU G¡ W¡SB S²TUFS
S LOBEF� 7J LBO FK IFMMFS IB FO 7BMCFSFEOJOH TPN ¡S FGUFS ¡S SFEVDFSBS TJUU VQQESBH UJMM
GPSNBMJB�PDI�JOUF�G²SCFSFEFS�O¡HSB�WBM�

7�/%���'0354�55&3�1��4*%��
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.FEMFNTNPUJPO�#SG �)4#�6UUFSO�£STN´UF�������]�-JLIFUTQSJODJQFO��"MMB�FMMFS�JOHFO�QBSLFSJOHTUJMMTU£OE
-¢NOBE�TPN�QBQQFSTLPQJB�J�CSFWM£EB�5SJMMBOT�W¢H���OC�TBNU�UJMM�SFWJTPSTTVQQMFBOU�5SJMMBOT�W¢H���

0DLT£�TLJDLBE�WJB�F�QPTU�UJMM�TUZSFMTFO�TBNU�SFWJTPSTTVQQMFBOU�"�#�
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'´STMBH�UJMM�£STTU¢NNBO

7J NFEMFNNBS IBS S UU UJMM BUU EFO HSVOEM HHBOEF MJLIFUTQSJODJQFO G²MKT� % SG²S
G²SFTM¡S�KBH�BUU��STTU NNBO������S²TUBS +"�'�3 FMMFS/&+�.05 UJMM�G²MKBOEF�

.FEMFNT�S²TU +" CFUZEFS '�3 G²MKBOEF�FOMJHU�MJLIFUTQSJODJQFO�

Ɣ "UU�TLZMUFO�ǣ1�UJMMTU¡OE�FSGPSESBTǤ�WJE�OVWBSBOEF�PMPWMJHB�USBGJLGBSMJHB
EJTLSJNJOFSBOEF�QBSLFSJOHTQMBUT�WJE�5SJMMBOT�W H���OC�CFI¡MMT�UJMMT�WJEBSF�

Ɣ "UU�BMMB�TUZSFMTFNFEMFNNBS�PBWTFUU�PN�EF� S�NFEMFNNBS�J
CPTUBETS UUTG²SFOJOHFO�FMMFS�FK�MJLW M�TBNUMJHB�NFEMFNNBS�J�#SG �)4#�6UUFSO
UJMMEFMBT�JEFOUJTLB�QBSLFSJOHTUJMMTU¡OE�G²S�PMPWMJHB�USBGJLGBSMJHB�EJTLSJNJOFSBOEF
QBSLFSJOHTQMBUT�WJE�5SJMMBOT�W H���OC�

Ɣ "UU�TUZSFMTFO�VUG SEBS�JEFOUJTLB�QBSLFSJOHTUJMMTU¡OE�UJMM�TBNUMJHB
TUZSFMTFNFEMFNNBS�TBNU�NFEMFNNBS�J�)4#�6UUFSO�TFOBTU�GFN�BSCFUTEBHBS
FGUFS�¡STTU NNBOT�CFTMVU�

.FEMFNT�S²TU /&+ CFUZEFS.05 PWBOTU¡FOEF�FOMJHU�MJLIFUTQSJODJQFO EWT�G²MKBOEF�

Ɣ "UU�TLZMUFO�ǣ1�UJMMTU¡OE�FSGPSESBTǤ�WJE�OVWBSBOEF�PMPWMJHB�USBGJLGBSMJHB
EJTLSJNJOFSBOEF�QBSLFSJOHTQMBUT�WJE�5SJMMBOT�W H���OC�UBT�CPSU�JOPN�GFN
BSCFUTEBHBS�GS¡O�PDI�NFE�¡STTU NNBOT�CFTMVU�

Ɣ "UU�JOHFO�TUZSFMTFNFEMFN�FMMFS�NFEMFN�J�)4#�6UUFSO�UJMMEFMBT
QBSLFSJOHTUJMMTU¡OE�G²S�H¡OHW HFO�UJMM�TUZSFMTFMPLBMFO�Q¡�5SJMMBOT�W H���OC�

Ɣ "UU�TUZSFMTFO�LBMMBS�UJMMCBLB�FYJTUFSBOEF�QBSLFSJOHTUJMMTU¡OE�JOLMVTJWF�EFU�TPN
TUZSFMTFO�VUG SEBU�UJMM�TUZSFMTFOT�FYUFSOB�PSEG²SBOEF�JOPN�GFN�BSCFUTEBHBS�FGUFS
¡STTU NNBOT�CFTMVU�
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Sida  av 1 1

Styrelsens svar på ärenden från medlemmar till 
föreningsstämman 2022 (motioner).

På förekommen anledning vill styrelsen först informera om att när man skickar in ett ärende 
(motion) till stämman så är det viktigt att det finns ett tydligt yrkande om vad som stämman skall ta 
ställning till. Vidare så är det viktigt att man håller en god ton i sin text. Att anklaga styrelsen, 
valberedningen eller andra medlemmar för en det ena eller det andra är inget trevligt och medför att 
motionären själv sätter sig i dålig dager. 

I de två inkomna ärendena så uppfattar styrelsen att motionären tror att föreningen skall genomföra 
årets stämma som en poströststämma vilket inte är fallet. 

Styrelsen svar på motion nr 1 ”HSB Kod”.

HSBs kod för bostadsrättsföreningar skyddar alla medlemmar, försvårar för styrelsemedlemmar att 
agerar i självintresse, m.m. inlämnad av Patrik Nylund. 

I denna motion vill motionären att stämman ska besluta att anta ”HSB koden”, vilket motionären 
även hade ett ärende om föregående års föreningsstämma. 

Styrelsen i brf Uttern är vana att arbeta efter ISO 9001 som kvalitetssystem och är av uppfattningen 
att HSB-koden är ett slag i luften då den säger: ”följa eller förklara”. Dvs man behöver inte följa 
den utan bara ge en förklaring om man väljer att frångå koden eller förfara på annat sätt. Till dessa 
principer finns också vägledande kommentarer. Kommentarerna är inte regler, utan är till för att 
belysa principerna och ge uttryck för det synsätt som ligger till grund för den aktuella principen.  

Styrelsen i Brf Uttern har alltid medlemmarnas bästa för ögonen. Vi följer våra stadgar (som är 
HSB normalstadgar 2011 version 5), vi följer lagen om ekonomiska föreningar och 
bostadsrättslagen. Styrelsen består dessutom för tillfället av tre ledamöter som också har uppdrag 
som HSB ledamot in andra föreningar. 

Av ovan angivna skäl så tycker styrelsen att det räcker med befintliga styrdokument för Brf Uttern 
och yrkar därför avslag av hela motionen. 

Styrelsens svar på motion 2. ”P-tillstånd för alla eller ingen”. 

Alla eller ingen får p-tillstånd för olovlig, trafikfarlig, diskriminerande parkeringsplats utanför 
Trillans väg 2 nb, enligt likhetsprincipen  

När det gäller detta ärende så hade motionären en dylik motion föregående års föreningsstämman. I 
år med något ändrad inriktning. 

Den parkeringsplats som finns på vägen bakom Trillans väg 2 och som kräver speciellt p-tillstånd 
har funnits sen föreningen bildades och har tidigare utnyttjats av de hyresgäster som hyrt lokalen. I 
dagsläget är det en p-plats för tillfälliga entreprenörer som föreningen anlitar samt för föreningens 
externa ordförande som använder den några tillfällen i månaden då han arbetar för brf Uttern och 
Jarlabergs Samfällighetsförening. Parkeringsplatsen fyller en funktion som gynnar föreningen. 
Likabehandlingsprincipen är uppfylld då inga medlemmar har tillgång till p-platsen  

Styrelsens yrkande är därför i år såsom förra året att hela motionen skall avslås. 


