ÅRSREDOVISNING 2020

HSB Brf Senaten

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 bostadsrättsföreningen - 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.

Kallelse till ordinarie stämma i HSB Brf Senaten nr 2331 i Nacka,
tisdagen den 27 maj 2021, kl 19:00.
Härmed kallar styrelsen för HSB Brf Senaten nr 2331 samtliga medlemmar till
stämma för verksamhetsåret 2020.
Som alla vet så gäller ju speciella omständigheter i år pga. smittspridningen av Covid-19.
Styrelsen har beslutat om att genomföra stämman men att i görligaste mån följa alla
rekommendationer. Årets föreningsstämma innehåller en motioner men i övrigt inga
kontroversiella beslut vilket underlättar.
Följande genomförande har vi har tänkt oss:
1. Ingen fysisk närvaro. (I föreningslokalen deltar endast funktionärer för stämman.)
2. Stämman kommer att sändas “live” via Zoom så att de medlemmar som så önskar kan delta
via dator, padda eller telefon. (Se bifogad “Kompletterande Information…” )
3. De som deltar via ”live”-sändningen kommer att erbjudas att ställa frågor under mötets gång
via chatt eller e-post.
4. Ett förfarande med s k ”poströster” gäller, dvs. medlem kan lämna in ett formulär där man
fyllt i hur man röstar. (Se bifogad “Kompletterande Information…” )
Vi är väl medvetna om att vissa av våra medlemmar som inte kan delta fysiskt inte heller har
eller är bekanta med dator etc. för att delta i ”live”-sändning. Men som vi skriver inledningsvis
så är även detta ett exceptionellt år och det är svårt att lösa alla situationer och vi kommer att
vara behjälpliga med tekniken så mycket vi kan under rådande omständigheter.
Har du funderingar eller frågor så hör av dig till styrelsen (brf.senaten@gmail.com), vi är alltid
öppna för ytterligare möjligheter att få till en bra föreningsstämma.
Nacka i maj 2020
Styrelsen
HSB Brf Senaten nr 2331 i Nacka

Rösträtt, ombud och biträde
Enligt föreningens stadgar §18 gäller följande:
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt
gemensamt, har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i
bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.
Medlem som inte betalat förfallen ”månadsavgift” har inte rösträtt.
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.
Ombud skall lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten skall vara i original och gäller
högst ett år från utförandet.
Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får
medföra ett valfritt biträde.

HSB Brf Senaten nr 2331 i Nacka
Dagordning för föreningsstämman 2021-05-27
1.

Föreningsstämman öppnande

2.

Val av ordförande för stämman

3.

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4.

Godkännande av röstlängd

5.

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman och av specialarrangemang vid årets
stämma

6.

Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

7.

Val av minst två rösträknare

8.

Godkännande av dagordning

9.

Fråga om kallelse har skett i behörig ordning

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
13. Beslut i anledning av föreningens 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 styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-Ledamot
19. Beslut om antal revisorer och
20. Val av revisorer 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
24.1. Ärende angående förslag att ordna någon sorts skydd för cyklar.
25. Föreningsstämmans avslutande
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Valberedningens förslag till
BRF Senatens ordinarie
stämma 2021-05-27
Sida 1 av 2

Stämmoordförande
Janurban Modigh

Protokolljusterare på stämman
Ola Bergqvist och Olle Jarlsåker

Rösträknare på stämman
Ola Bergqvist och Olle Jarlsåker

Styrelseledamöter, förslag
Stefan Olsson
Renée Åberg
John Olsson
Charlotte Eriksson
Birgit Andersson

1 år kvar på mandatperioden
1 år kvar på mandatperioden
1 år kvar på mandatperioden
Omval för 1 år
Omval för 2 år

Avgående ledamöter
Ann Elffors
Urban Lundholm

Nyval ledamöter för 2 år
Marina Berg (K23)
Nerijus Venckus (K17)

Föreningsrevisor/-er, förslag
Leo Gillholm, Föreningsrevisor - Omval för 1 år
Sara Luthander, Revisorssuppleant - Omval för 1 år

Valberedning (sittande)
Christianne Stenström, ordförande/sammankallande - Omval för 1 år
Ola Bergqvist - Omval för 1 år
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Valberedningens förslag till
BRF Senatens ordinarie
stämma 2021-05-27
Sida 2 av 2

Arvoden för kommande 12 månaders period
Valberedningen föreslår att arvode utgår med 4 inkomstbasbelopp (IBB) för 2021.
IBB för 2021 är 68 200 kr.
• Arvode till Styrelsen: 4 x 68 200 = 272 800 kr
• Arvode till Revisor/-er: 0,2 x 68 200 = 13 640 kr
• Arvode för valberedningen: 0,2 x 68 200 = 13 640 kr

Övriga arvoden
• Arvode till förtroendevald för skötsel & administration av gårdshus & bastu utgår med 20% av
IBB: 0,2 x 68 200 = 13 640 kr
• Arvode till förtroendevald gällande projektledning och andra arbetsuppgifter utanför det ordinarie
styrelsearbetet: 1,5 IBB = 102 300 kr
Arvodet avser arbete som styrelseledamot kan utföra där vi tidigare behövt anlita extern part
(t.ex. projektledning eller liknande).

Nacka den 11 maj 2021
Valberedningen, HSB Brf Senaten 2331
Christianne Stenström, Ola Bergqvist och Kenneth Jacobsson
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Motion till Brf Senatens föreningsstämma
2021-05-27

Sida 1 av 1

Mo#on - Cykelskydd (mo$agen 2021-02-28)
Ärenderubrik
Cykelskydd
Jag föreslår att stämman beslutar att (yrkande):
Ordna något sorts skydd för cyklar.
Motivering/Bakgrund
Redan nu är det hopplöst att få tillgång till cykelrum. 8 nya lägenheter har nu
tillkommit och det stod att de skulle ha tillgång till cykelrum i annonserna. Alltså, bygg
ett skjul eller i värsta fall ett cykelställ med 3 väggar och ett tak som skyddar mot det
svenska vädret och stöld. Kanske på gångvägen mellan parkeringen och Kantatvägen
1 där det nu står ett oskyddat cykelställ och en container.
Fanny Degerfelt, lägenhet 148, Kantatvägen 7.

Styrelsens utlåtande och svar på mo#onen
Gångvägen och området med e0 cykelställ mellan Kantatvägen 1 och
parkeringen är kommunens mark och ansvar, varför Brf Senaten inte kan
anlägga y0erligare cykelförvaring där.
Föreningen har 3 cykelrum i markplan, cykelställ vid varje huvudingång och e0
antal cykelförråd i källarplan Kantatvägen 1-3 och 9-11 där det forFarande ﬁnns
plats.
Styrelsen har beslutat a0 boden på innergården Kantatvägen 11 anpassas som
förvaringsplats för cyklar.
Styrelsen anser moIonen därmed besvarad.
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Fullmakt föreningsstämma
Varje medlem har en röst på föreningsstämma. Om flera medlemmar äger
bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst tillsammans. Om en medlem
äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en röst.
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud.
Styrelsen har, oaktat vad som anges i föreningens stadgar och med stöd i
tillfällig lagstiftning, beslutat att medlem kan företrädas av valfritt ombud och
att ombud kan företräda obegränsat antal medlemmar.
Detta beslut gäller för föreningsstämma som genomförs under perioden 202101-01 tom 2021-12-31.
Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller som längst till 2021-12-31.
Ort ........................................................................

Datum ............................

Fullmakt för .................................................................…......................................
att företräda bostadsrättshavaren .....................................…..................................
Lägenhetsnummer ............... i brf …..…................................................................
Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning:
................................................................................................................................
(Namnförtydligande) ……………………………………………………………………………………

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad)

ORDLISTA
ÅRSREDOVISNING

En bostadsrättsförening är enligt bokföringslagen skyldig
att för varje år upprätta en årsredovisning i enlighet med
årsredovisningslagen. En årsredovisning består av en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning samt
en notförteckning. Av notförteckningen framgår vilka redovisnings 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. Verksamhetsbeskrivningen 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 föreningen 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. Föreningsstämman 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. Anskaffningsvärdet 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 avskrivningen föreningen gjort under årens lopp på de byggnader
och inventarier som föreningen äger.
BALANSRÄKNINGEN

Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan)
och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan
redovisas dels anläggningstillgångar såsom byggnader, mark
och inventarier samt långfristiga placeringar, dels omsättningstillgångar 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, upplåtelseavgifter 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 föreningen. 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 innebära stora kostnadsökningar 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 kortfristiga 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
skatteskulder 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 resultaträkningen,
se styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
Stadgarna reglerar även om bostadsrättsföreningen ska
avsätta medel till fond för inre underhåll. Fondbehållningen
i årsredovisningen utvisar den sammanlagda behållningen
för samtliga bostadsrätters 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 tillgångar 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.

