
ÅRSREDOVISNING 2021
HSB Brf Korsriddaren  



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, driftkostnader 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 bostadsrättsför-
eningen - genom HSB-ledamoten - har hela HSB Stockhoms 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. 



 

 2022-04-13 

 

 
 
 

Denna mall följer den dagordning som anges för ordinarie föreningsstämma i § 17 i HSB normalstadgar 
2011 version 5.  

 

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA 2022 
HSB Bostadsrättsförening Brf Korsriddaren kallar samtliga medlemmar till ordinarie 
föreningsstämma 
Datum: 2022-05-05  
Tid: 18.30 
Plats: Föreningslokalen, Hägerstensvägen 165 C 

Dagordning 
 

1. Föreningsstämmans öppnande 
2. Val av stämmoordförande 
3. Anmälan av stämmoordförandes 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 medlemmar 
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, styrelseledamöter och suppleanter 
18. Presentation av HSB-ledamot  
19. Beslut om antal revisorer och suppleant 
20. Val av revisor/er och suppleant 
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i 

HSB 
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar 

anmälda ärenden som angivits i kallelsen 
25. Motion 

25.1 Eluttag i cykelrum för laddning av elcykeln.  
      26. Föreningsstämmans avslutande 
 
Välkommen! 
Styrelsen 



 

  

 
 
 

Enligt HSB normalstadgar 2011 version 5 
 

§ 18 Rösträtt, ombud och biträde 
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. Medlem 
får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett 
valfritt biträde.  
________________________________________________________________________ 
 
 

Lättare förtäring + dryck 
serveras från kl 18.00-18.30 
Välkomna! 
 
 







































Valberednings förslag till storlek på arvoden 
Här är valberedningens förslag till arvodenas storlek avseende 2022.  
 
Arvodesbeloppen utgår från gällande inkomstbasbelopp (IBB). Inkomstbasbeloppet ändras årligen för 
att följa den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället. På så sätt följer arvodena samhällets 
inkomstutveckling. För innevarande år (2022) är inkomstbasbeloppet satt till 71 000 kronor. 
 
Valberedningens förslag 
Valberedningens föreslår att styrelsen ska få 150 % av inkomstbasbeloppet (106 500 kronor) som en 
klumpsumma att fördela sinsemellan. Därutöver tillkommer ersättning om 1 % av inkomstbasbeloppet 
(710 kronor) per person och redovisat möte. Mötesersättningen utgår även för möten som medlem 
deltar i å föreningens vägnar utanför ordinarie styrelsemöten (exempelvis byggmöten). 
 
Valberedningen föreslår vidare att nedanstående arbetsuppgifter ska vara arvoderade enligt följande: 

Uppdrag Del av IBB I kronor 
Föreningslokal 20 % 14 200 kr 
Gästlägenhet 20 % 14 200 kr 
Valberedning 15 % 10 650 kr 
Tvättstugor 15 % 10 650 kr 
Gymmet 10 % 7 100 kr 
Återvinningsrummet 10 % 7 100 kr 
Hobby och pingisrum 10 % 7 100 kr 
Revisor 10 %  7 100 kr 
Trädgårdsrummet 10 %  7 100 kr 

Om flera personer delar på en av ovanstående uppgifter ska arvodet delas dem emellan. 
 
Utöver dessa arvoden har styrelsen rätt att betala ut ersättningar till styrelserepresentanter som gör 
insatser i föreningen utanför det vanliga styrelsearbetet. Styrelsen kan också betala ut ersättningar till 
medlemmar utanför styrelsen som gör insatser i föreningen. Utbetalning för sådana insatser kan 
maximalt uppgå till ett (1) inkomstbasbelopp per år (71 000 kronor). 
 
Totalt sett innebär detta att valberedningen föreslår att arvoden får betalas ut med 191 700 kronor 
exklusive mötesersättning samt ersättning för särskilda insatser. 



Kvarstår från tidigare val 
 

Valberedningens 
förslag 

  

Michael Bartosch Vald till årsmöte 2023 
 

  

Kristina Åkerman Vald till årsmöte 2023 
 

  

Föreslås till omval  
 

  

Mickaela Jönsson 
 

Omval på 2 år 
 

  

Jan-Erik Lindqvist Omval på 2 år 
 

  

Jill Dahlberg Omval på 2 år 
 

  

Föreslås väljas nya  
 

  

Martina Nord 
 

Nyval på 2 år   

Fredrik Lindahl Nyval på 1 år  
(fyllnadsval) 

  

Revisorer  
 

  

Peter Granholm 
 

Föreslås omval 1 år   

HSB Ledamot  
 

  

 
Lennart Rönnestig 
 

Utses av HSB-
Stockholm 
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MOTION TILL HSB BRF KORSRIDDARENS
FÖRENINGSSTÄMMA DEN 2022-05-05

ELUTTAG I CYKELRUM FÖR LADDNING AV ELCYKELN

Bakgrund 
El-cyklar blir vanligare och vanligare, vissa har möjligheten att ta med batteriet upp till lägenheten för 
laddning, vissa sitter dock batteriet fast i cykeln. 

Att erbjuda eluttag i cykelrummen för att kunna ladda cykeln. 

Avsluta med:
Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.

Stockholm 2022-02-09

_________________Ivo Michael___________________ __________83______
Namn Lghnr

Förslag till beslut



  2022-03-09 
 

Styrelsens yttrande till motion till Brf Korsriddarens 
föreningsstämma 5 maj 2022 

 
Motion inlämnad av medlem lgh 83 Ivo Michael 2022-02-09 

 

Motion 1. 
 

Styrelsen tycker det är bra med alternativa miljövänliga färdmedel men måste se till alla 
medlemmars intresse. 
Det ansvar det lägger på styrelsen vad gäller det systematiska brandskyddsarbetet, SBA 
och   den kontinuerliga extra elkostnaden som föreningen d.v.s. alla medlemmar får vara med 
att betala för även de medlemmar som inte vill- eller har möjlighet att införskaffa en elcykel, 
och/eller helt enkelt inte vill ha en elcykel utan valt att använda en helt vanlig cykel. 
Det finns också en ökad inbrottsrisk/stöldrisk när batteriet sitter kvar med laddare i eluttag.  
En elcykel utan batteri och laddare är mindre stöldbegärlig.  

 
Se text nedan från Brandskyddsföreningen. 

”Elcyklar och elsparkcyklar drivs av litiumjonbatterier, precis som många andra av dagens 
elektronikprylar. Litiumjonbatterier är säkra om de behandlas på rätt sätt. Om de däremot 
utsätts för mekanisk påverkan, överladdning eller för höga temperaturer kan det orsaka 
termisk rusning i batteriet, vilket i värsta fall kan leda till brand och explosion där den giftiga 
gasen vätefluorid frigörs. Anledningen till litiumjonbatteriets kraftfulla reaktioner är främst 
dess höga energitäthet, men också att litiumjoncellen innehåller en elektrolyt som består av 
brandfarliga organiska lösningsmedel.  
För elcyklar och liknande produkter, som har något större batterier än exempelvis 
mobiltelefoner, bör ni ha speciella utrymmen där laddning är tillåten. Det ska vara torra icke 
brandfarliga utrymmen där det inte förekommer brännbart material.”  
Källa: https://www.brandskyddsforeningen.se/tidningen-brandsakert/artiklar/ladda-sakert/ 
 

Styrelsen kommer därmed föreslå att stämman avslår motion med en kort motivering med 
ökad brandrisk, extra kostnad för alla och ökad inbrottsrisk/stöldrisk. 
 
 
Styrelsen föreslår stämman att avslå motion  
[avslå motionen om man inte tycker förslaget är bra eller hållbart eller genomförbart]  

 

https://www.brandskyddsforeningen.se/tidningen-brandsakert/artiklar/ladda-sakert/


      Fullmakt 

 
 
 

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. 

 

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud, enligt villkoren i 

bostadsrättsföreningens stadgar.  

 

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Fullmakten ska vara i original och gäller 

högst ett år från utfärdandet. 

 

 

 

 

Ort ........................................................................          Datum ............................ 

 

 

Fullmakt för .................................................................…...................................... 

 

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

 

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

 

Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning: 

 

 

................................................................................................................................ 
 

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

 

 

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad) 





ÅRSREDOVISNING
En bostadsrättsförening är enligt bokföringslagen skyldig  
att för varje år upprätta en årsredovisning i enlighet med  
års redo visningslagen. En årsredovisning består av en förvalt-
ningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning samt  
en notförteckning. Av notförteckningen framgår vilka redo- 
visnings och värderingsprinciper som tillämpas samt detalj-
information om vissa poster i resultat- och balansräkningen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN
Styrelsen ska i förvaltningsberättelsen beskriva verksamhetens 
art och inriktning samt ägarförhållanden, det vill säga antalet 
medlemmar med eventuella förändringar under året. Verksam- 
hetsbeskrivningen bör innehålla uppgifter om fastigheten, 
utfört och planerat underhåll, vilka som har haft uppdrag i 
föreningen samt avgifter. Även väsentliga händelser i övrigt 
under räkenskapsåret och efter dess utgång bör kommenteras, 
liksom viktiga ekonomiska förhållanden som inte framgår  
av resultat- och balansräkningen.
 Förvaltningsberättelsen ska innehålla styrelsens förslag till 
föreningsstämman om hur vinst eller förlust ska behandlas.

RESULTATRÄKNINGEN
Resultaträkningen visar vilka intäkter och kostnader fören-
ingen har haft under året. Intäkter minus kostnader är lika 
med årets överskott eller underskott.
 För en bostadsrättsförening gäller det 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 som förväntas uppkomma och 
dessutom skapa utrymme för framtida underhåll. Förenings-
stämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet 
(överskott eller eventuellt underskott) ska hanteras.

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar representerar årets kostnad för nyttjandet av 
föreningens anläggningstillgångar, det vill säga byggnader och 
inventarier. Anskaff ningsvärdet för en anläggningstillgång 
fördelas på tillgångens bedömda nyttjandeperiod och belastar 
årsresultatet med en kostnad som benämns avskrivning.
 I not till byggnader och inventarier framgår även den 
ackumulerade avskrivningen, det vill säga den totala avskriv-
ningen föreningen gjort under årens lopp på de byggnader 
och inventarier som föreningen äger.

BALANSRÄKNINGEN
Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) 
och hur dessa finansieras (skuld sidan). På tillgångssidan 
redovisas dels anläggningstillgångar såsom bygg nader, mark 
och inventarier samt långfristiga placeringar, dels omsättnings-
tillgångar såsom avgiftsfordringar, kortfristiga placeringar 
samt kassa och bank. På skuldsidan redovisas föreningens egna 
kapital, fastighetslån och övriga skulder. Det egna kapitalet 
indelas i bundet eget kapital som består av insatser, upplåtelse-
avgifter och fond för yttre underhåll samt fritt eget kapital 
som innefattar årets resultat och resultat från tidigare år 
(balanserat resultat eller ansamlad förlust).

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom fören-
ingen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens 
fastighet med mark och byggnader. 

TOMTRÄTT
En del föreningar äger inte sin mark utan har ett tomträtts-
avtal med kommunen. Dessa förhandlas normalt om vart 
tionde år, baserat på markvärdet och en ränta, och kan inne- 
bära stora kostnads ökningar om markpriserna gått upp mycket.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättnings-
tillgångar kan i allmänhet omvandlas till likvida medel inom 
ett år. Hit hör bland annat kort fristiga fordringar och vissa 
värdepapper samt kontanter (kassa) och banktillgodohavande.

KASSA OCH BANK
Banktillgodohavanden och eventuell handkassa. Oftast har 
föreningen sina likvida medel hos HSB-föreningen och då 
redovisas detta under övriga fordringar och i not till denna post.

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder som bostadsrättsföreningen ska betala först efter ett 
eller flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan, till exempel 
fastighetslån.

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder som förfaller till betalning inom ett år, till exempel 
skatte skulder och leverantörsskulder. Numera redovisas även 
fond för inre underhåll här. 

FONDER FÖR YTTRE OCH INRE UNDERHÅLL
Enligt stadgarna för de flesta bostadsrättsföreningar ska 
styrelsen upprätta underhållsplan för föreningens hus.  
I enlighet med denna plan ska årliga avsättningar göras till  
en fond för yttre underhåll, vilket säkerställer att medel finns 
för att trygga det framtida underhållet av föreningens hus. 
 Avsättningen sker genom en omföring mellan fritt och 
bundet eget kapital och påverkar inte resultat räkningen,  
se styrelsens förslag i förvalt ningsberättelsen.
 Stadgarna reglerar även om bostadsrättsföreningen ska 
avsätta medel till fond för inre underhåll. Fond behållningen  
i årsredovisningen utvisar den sammanlagda behållningen  
för samtliga bostads rätters tillgodohavanden.
 Pågående stadgerevision kan medföra ändrade principer 
för redovisning av fonderingen.

LIKVIDITET
Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga 
skulder (till exempel vatten, el, löner, bränsle). Likviditeten 
erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens likvida till- 
gångar med dess kortfristiga skulder. Är de likvida tillgångarna 
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten god. 

SLUTLIGEN
En årsredovisning beskriver historien men egentligen är 
framtiden viktigare. Vilka utbetalningar står föreningen  
inför i form av reparationer och utbyten? Har föreningen en 
kassa och ett sparande som ger jämna årsavgifter framöver? 
Uppdaterade underhållsplaner samt flerårsprognoser för att 
kunna svara på ovanstående är viktiga. Fråga gärna styrelsen 
om detta även om det inte står något i årsredovisningen.

ORDLISTA



MEDLEM I HSB 

HSB - där möjligheterna bor 
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