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� Hyresgästföreningen 



Årsmötesdags
Snart är det dags för er lokala hyresgästförening att hålla årsmöte. Det är dags att planera redan 
nu; datum för årsmötet, boka lokal, kalla medlemmar och inte minst att sammanställa året som 
gått. Senast den sista februari ska årsmötet vara genomfört.

I häftet du håller i handen har regionkontoret tillsammans med föreningsstyrelserna samlat 
information, mallar och blanketter som vi hoppas kommer förenkla för dig och din styrelse att 
planera, förbereda och genomföra årsmötet.

Häftet är indelat i fyra delar; förberedelse, planering, genomförande och ekonomi och alla 
papper som rör varje del är färgkoordinerade så att ni ska kunna stämma av mot checklistan 
även när ni rivit ur dokumenten ur häftet. Checklistan finner du längst bak, där finns också en 
lathund över vilka dokument som ska skickas var och hur.

Känns det ändå krångligt? Kontakta gärna din förening eller folkrörelseassistenterna 
(kontaktuppgifter finns på baksidan av häftet) så hjälper vi till så gott vi kan!

Årsmötesdags
Snart är det dags för er lokala hyresgästförening att hålla årsmöte. Det är dag att planera redan
nu. Datum för årsmötet, boka lokal, kalla medlemmar och inte minst att sammanställa året som
har gått. Senast sista februari ska årsmötet vara genomfört.

Många upplever att det kan vara ett svårt arbete med många papper, regler och begrepp och det 
kan vara svårt att få allting rätt. Vi håller på att se över vad som kan göras bättre och enklare. På 
sikt hoppas vi kunna göra det mesta digitalt, på ett sätt som avlastar den lokala föreningen
betydligt. Det ni har i handen just nu är ungefär detsamma som förut, men med ett upplägg som
är enklare att följa och enklare att göra rätt.

Varje blankett har en färg och ett nummer. De ligger i den ordning som de behövs och med 
tydliga instruktioner på baksidan av vart och ett. Sist i häftet finns en checklista där ni kan bocka 
av att allt är i ordning.

Förberedelse - årsredovisning: 

A. Verksamhetsberättelse

Ansvarar hela styrelsen har alltid övergripande ansvar

B. Bokslut 
C. Revisionsberättelse
D. Inventarielista

Planering - för att genomföra mötet behövs:

Medlemslista
6. Dagordning Sekreterare/ordförande

7. Nomineringar Valberedning

Nr 1, 2, 3, 6 och 7 ska finnas med under årsmötet och redovisas för alla närvarande.

Detta ska skrivas i samband med årsmöte och
konstitueringsmöte:

8. Årsmötesprotokoll (i mall 2 sidor) Mötessekreterare+ justerare

9. Konstitueringsmötesprotokoll Mötessekreterare+ justerare

10. Uppdragsblankett Nya ordförande+ ny sekreterare

11. Kontaktlista Nya ordförande+ ny sekreterare

Detta behöver ni för ekonomin:

12. Namnteckningsprov Nya ordförande+ ny kassör

13. Fullmakt till bankgirot Nya ordförande+ ny kassör

14. Ansvarsförbindelse Nya ordförande+ ny kassör

Årsmötesdags
Snart är det dags för er lokala hyresgästförening att hålla årsmöte. Det är dag att planera redan
nu. Datum för årsmötet, boka lokal, kalla medlemmar och inte minst att sammanställa året som
har gått. Senast sista februari ska årsmötet vara genomfört.

Många upplever att det kan vara ett svårt arbete med många papper, regler och begrepp och det 
kan vara svårt att få allting rätt. Vi håller på att se över vad som kan göras bättre och enklare. På 
sikt hoppas vi kunna göra det mesta digitalt, på ett sätt som avlastar den lokala föreningen
betydligt. Det ni har i handen just nu är ungefär detsamma som förut, men med ett upplägg som
är enklare att följa och enklare att göra rätt.

Varje blankett har en färg och ett nummer. De ligger i den ordning som de behövs och med 
tydliga instruktioner på baksidan av vart och ett. Sist i häftet finns en checklista där ni kan bocka 
av att allt är i ordning.

Före årsmötet - årsredovisning
Ansvarar (hela styrelsen är 
alltid ansvarig)

1. Verksamhetsberättelse Sekreterare

2. Bokslut Kassör och ordförande, revisor

3. Revisionsberättelse Revisor

4. Inventarielista Kassör

Detta behöver ni också innan årsmötet:

5. Kallelse/inbjudan/medlemslista Sekreterare/ordförande
Sekreterare/ordförande

G. Nomineringar  Valberedning

Genomförande - detta ska skrivas i samband med 
årsmöte och konstitueringsmöte: 
H. Årsmötesprotokoll 
I. Konstitueringsmötesprotokoll

J. Uppdragsblankett
K. Kontaktlista

Detta behövs för ekonomin: 

L.  Namnteckningsprov 
M. Fullmakt till bankgirot
N. Ansvarsförbindelse

(protokollsmallen är på 2 sidor)

Sekreterare

Revisor
Kassör och ordförande

Kassör

Sekreterare/ordförande
Sekreterare/ordförande

Nr A, B, C och F ska finnas med under årsmötet och redovisas för alla närvarande

Mötessekreterare + justerare
Mötessekreterare + justerare
Ordförande + sekreterare (ev. nyavalda)

Ordförande + sekreterare (ev. nyavalda)

Ordförande + kassör (ev. nyavalda)

Ordförande + kassör (ev. nyavalda)

Ordförande + kassör (ev. nyavalda)

E. Kallelse och medlemslista

F. Dagordning



� Hyresgästföreningen 



Om GDPR 
I och med att skyddet för personuppgifter stärktes genom den nya dataskyddsförordningen, 
GDPR har Hyresgästföreningen satt upp tydliga rutiner för hur anställda och förtroendevalda 
hanterar personuppgifter.

Alla uppgifter som går att koppla till en viss person är personuppgifter. Därför behöver vi tänka 
några extra varv när det kommer till listor över medlemmar som används till avprickning på 
årsmötet eller till utskick/utdelning av kallelsen, samt när ni skickar in era handlingar till 
regionkontoret.

I dagsläget skickar regionkontoret medlemslistor via post, via mail med en fil som är 
lösenordskyddad eller ber er att hämta listan på regionkontoret.

Här kommer några tips för att förenkla för er som lokal hyresgästförening när det 
gäller GDPR:

• Var tydlig med vilket syfte ni vill använda medlemslistan till om ni beställer en från
regionkontoret, då kan den som tar ut listan från medlemsregistret anpassa listan så att ni får
de personuppgifter ni behöver, i det format ni behöver.

• Ange mobilnummer när ni vill ha medlemslistan via mail, lösenordet skickas via sms.

• Radera alla personuppgifter när de inte längre behövs.

• Stäm av med de som väljs till olika förtroendeuppdrag att det är okej att ni skickar in
handlingarna via mail, om någon motsätter sig, posta handlingarna eller lämna dem i service
desken på regionkontoret istället.

Behöver du hjälp med hur din lokala hyresgästförening bör arbeta med GDPR kan du kontakta din 
förening eller regionens GDPR-ambassadör.



Om verksamhetsberättelse och bokslut
Verksamhetsberättelsen kallas i dagordningen för ”Styrelsens berättelse”.

Här beskriver styrelsen allt som har skett i föreningens regi under året som gått: antal möten, 
arrangemang och andra aktiviteter. Verksamhetsberättelsen och bokslutet bör stämma 
överens med den verksamhetsplan och budget som gjordes upp inför året. Revisorn som ska 
granska verksamhetsberättelse och bokslut inför årsmötet ska kunna se i 
verksamhetsberättelsen vad som genomförts och varför vissa saker kanske inte har blivit av.

Verksamhetsberättelsen ska även redovisas under årsmötet för mötesdeltagarna. Skicka gärna 
ut verksamhetsberättelsen tillsammans med inbjudan, så att medlemmarna i lugn och ro kan 
läsa den. Det kan också locka fler att delta på årsmötet.

På följande sida finns en mall med de rubriker som behöver finnas med, som ni kan använda 
för att skapa en verksamhetsberättelse.

En trevlig och välgjord verksamhetsberättelse kan även användas under året för att informera 
om föreningen.

 TIPS! Anteckna aktiviteter och händelser under året, jämte de protokoll som ni 
för vid alla era möten. Då blir det lättare att skriva verksamhetsberättelsen.

Checklista – verksamhetsberättelse

o Kontrollera mot verksamhetsplan och budget för 2018

o Kontrollera mot mötesprotokoll

o Lämna till revisor i god tid före årsmötet

o  Kopiera upp till medlemmarna inför årsmötet



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
- exempel på hur en verksamhetsberättelse kan se ut, med de
delar som bör finnas med.

Lokala hyresgästföreningen…………………..………………………...…..LH-nr………....

Dessa verksamheter har vi haft under året: 

Dessa aktiviteter har vi erbjudit under året:

Styrelsen består av:
Ordförande ....
Kassör ....
Sekreterare ....
Ledamöter ....

A 

Styrelsen har träffats .... gånger.

Vi har haft  ... samrådsmöten med fastighetsägaren.

Följande punkter har vi lyft med fastighetsägaren 
och de har givit följande resultat:

Datum: 

Signeras nedan av samtliga sittande styrelsemedlemmar:



Så fyller du i

Lokal hyresgästförening (nr + namn)

Hyresgästförening

Kontantkassa

Plusgiro/bank Summa

Verksamhetsmedel 

Övriga intäkter

Ränta 

Ev. Boinflytandemedel Summa

3. KOSTNADER

Använda Boinflytandemedel Summa

Summeringen räknar ni såhär:

Ingående + intäkter - kostnader (S:a 1 +S:a 2 - S:a 3) Summa 

UTGÅENDE SALDO 31/12 2018

Handkassa

Plusgiro/bank summan här

Handkassa samt saldo 
på banken per 1/1 2018

Ange namn på den Hyresgästförening som ni 
tillhör.

Numret från er lokala hyresgästförening kan ni 
få från regionen.

ska stämma överens med

Ange hur mycket ni fick insatt på kontot av verksamhetsmedel från 
Hyresgästföreningen under 2018.

Samtliga utgifter redovisas här, t ex "Administrationskostnader".

Endast om LH erhållit inbetalning av 
boinflytandemedel

Ovanstående redovisning upprättad (Ort + Datum) ………………………………………………………..

Redovisare (Kassör och ordförande)  ……………………………………………………………………….

Reviderat (ort + datum)  ………………………………………………………………………

Revisor  ………………………………………………………………………

Checklista - bokslut
 Kontrollera alla kvitton, handkassa och bankkonto.
 Observera att alla i styrelsen är ansvariga för föreningens ekonomi, 

inte bara kassör.
 Ta kontakt med revisor i god tid (helst minst en månad) innan

årsmötet. Om LH inte har en egen vald revisor ska 
Hyresgästföreningens revisor kontaktas.

 Kontrollera att bokslutet skrivits under av kassör, ordförande och
revisor.

Checklista - bokslut

o Kontrollera alla kvitton, handkassa och bankkonto.

o Observera att alla i styrelsen är ansvariga för föreningens
ekonomi, inte bara kassör.

o Ta kontakt med revisor i god tid (helst minst en månad)
innan årsmötet. Om LH inte har en egen vald revisor ska
Hyresgästföreningens revisor kontaktas.

o Kontrollera att bokslutet skrivits under av kassör, ordförande
och revisor.

Bokslut för 2018 - en guide för bokslutsblanketten

1. INGÅENDE SALDO 1/1-2018

2. INTÄKTER

T ex direktutbetalning från fastighetsägaren och kvitterade intäkter

Summan här

Summa 



Årsmöte 2019

Bokslut för 2018

Lokal hyresgästförening (nr + namn) 

Hyresgästförening

1. INGÅENDE SALDO 1/1-2018
Kontantkassa 

Plusgiro/bank Summa 1

2. INTÄKTER
Verksamhetsmedel 

Övriga intäkter

Ränta

Ev. Boinflytandemedel Summa 2

3. KOSTNADER

Använda Boinflytandemedel Summa 3

Ingående + intäkter - kostnader (S:a 1 +S:a 2 - S:a 3) Summa 

UTGÅENDE SALDO 31/12 2018
=

Handkassa

Plusgiro/bank Summa 

Ovanstående redovisning upprättad (Ort + Datum) ………………………………………………………..

Redovisare (Kassör och ordförande)  ……………………………………………………………………….

Reviderat (ort + datum)  ………………………………………………………………………

Revisor  ………………………………………………………………………

Ovanstående redovisning upprättad (Ort + Datum) ………………………………………………………..

Redovisare (Kassör och ordförande)  ……………………………………………………………………….

Reviderat (ort + datum)  ………………………………………………………………………

Revisor  ………………………………………………………………………

B 
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Om revisionsberättelse
Era revisorer har fått ett separat utskick med mall för revisionsberättelse och 
instruktioner för denna. Det ligger i ert intresse att kontakta er/era revisorer i god tid 
inför årsmötet. Om er lokala hyresgästförening inte har utsett någon egen revisor 
ska ni kontakta er Hyresgästförening för kontakt med deras revisor.

Revisorn ser över vad ni haft för verksamhet och hur ni har förvaltat ekonomin. 
Därför behöver ni förbereda en sammanställning av årets alla inkomster, utgifter, 
kvitton och fakturor samt fylla i bokslutet som följer med i den här bilagan.

Det är revisorn som efter godkänd revision kan rekommendera årsmötet att ge 
styrelsen ansvarsfrihet.

Checklista - revisionsberättelse
o Kontakta revisor i god tid, gärna minst en månad innan årsmötet.

o Ställ samman ekonomisk redovisning, bokslut, protokoll och
verksamhetsberättelse.

o Se till att ni får revisionsberättelsen till handlingarna som ska
skickas in till regionen tillsammans med övriga handlingar.

C 



Om inventarielista
Inventarier som köpts in under året och som har ett inköpspris från 3 000 kronor och  
uppåt ska redovisas på inventarielistan. Även sådant som kasserats från tidigare inköp 
redovisas. Det innebär att ni måste jämföra med föregående års inventarielistor.

Inventarielistan innehåller även kolumner för inköpsdatum, garantitid och serienummer. 
Detta är för att man till exempel i händelse av brand ska ha en förteckning över 
inventarier i försäkringsärenden.

Ni kan med fördel skriva en egen utrustningslista för att hålla koll på övriga inventarier i 
lokalen. Men den behöver inte redovisas till regionkontoret.

Skicka in blanketten oavsett om ni har något att redovisa eller inte. Om ni har 
inventarier sedan innan, men inte köpt in något nytt senaste året kan ni kryssa i "Vi har 
inga nya inventarier att redovisa". Om ni istället saknar inventarier helt kan ni kryssa i 
"Vi har inga inventarier".

Checklista – inventarielista
o Skicka in blanketten även om ni inte har något att redovisa.

o Kontrollera mot kvitton och mötesprotokoll om beslut av inköp sådant
med inköpspris från 3 000 kronor.

o Kontrollera mot föregående års inventarielistor.

o Kom ihåg att skriva ansvarig person om något kasseras.

o Signera blanketten efter "Uppgiftslämnare"

Checklista – inventarielista
o Skicka in blanketten även om ni inte har något att redovisa.

o Kontrollera mot kvitton och mötesprotokoll om beslut av inköp sådant
med inköpspris från 3 000 kronor.

o Kontrollera mot föregående års inventarielistor.

o Kom ihåg att skriva ansvarig person om något kasseras.

o Signera blanketten efter "Uppgiftslämnare"



Hyresgästföreningen region västra Sverige 31/12-2018

Lokal Hyresgästförening Inventarielista
Jämför med föregående år

Inköpsdatum Inköpt från Inventarie Ev. serienummer Garanti Inköpspris Kasserad
Ansvarig 
för inköp

Ansvarig för 
kassering

Lämna uppgift om allt som är inköpt för 3000 kr eller mer.

Uppgiftslämnare: (Kopiera sidan om utrymmet inte räcker till)

D
 

__________________________________(obligatoriskt)

Vi har inga nya inventarier att redovisa.
Vi har inga inventarier.



2 (2)

Om kallelse och inbjudan
Årsmötet är ett medlemsmöte!
Ni kan med fördel bjuda in till ett bomöte för samtliga hyresgäster i samband med årsmötet, men 
årsmötet som ska protokollföras särskilt är endast till för hyresgästföreningens medlemmar i
området för just er lokala hyresgästförening.
Kallelse ska nå medlemmarna senast 14 dagar innan årsmötet för att det ska anses giltigt. Om
kallelsen är försenad kan medlemmarna förklara årsmötet ogiltigt och då måste allt göras om. 
Försök därför att planera datum för årsmötet i god tid och förbered kallelsen en månad innan.

Det går bra att göra en egen kallelse, kopiera och dela ut eller sätta upp på platser som är väl
synliga för alla hyresgäster.
Om ert LH-område är väldigt stort och ni har små möjligheter att själva ombesörja att inbjudan 
kommer ut, kan ni ta hjälp av regionkontoret.
I så fall gäller följande:
Hyresgästföreningen skickar ut brev med hjälp av ett särskilt utskicksverktyg. Verktyget följer en 
brevmall som inte medger egen layout. Det är möjligt att bifoga en egen layout om man t ex vill 
ha en trevligare utformning med bilder, men det kostar extra beroende på hur många ex man 
beställer.
Regionkontoret har fem vardagar för beställningar. Räkna därtill postgång för B-post samt de 14 
dagarna innan mötet som posten måste vara hos medlemmarna.

Om medlemslista
Årsmötet är ett medlemsmöte!

Beställ en lista för avprickning av medlemmarna hos vår assistent för lokala hyresgästföreningar 
på telefon 0771-443 443 eller mail till v-sverige.fortroendevald@hyresgastforeningen.se

Medlemslistan kan du få digitalt på mail, per post eller om du vill, komma och hämta från 
regionens Servicedesk, på Första Långgatan 17B. Beställ den minst en vecka innan du behöver 
den inför årsmötet.

Alla som ingår i samma hushåll är medlemmar. Det är dock en röst per hushåll.

Checklista – kallelse/inbjudan och medlemslista
 Bestäm datum och boka lokal.
 Om utskick görs via regionen: formulera och beställ minst fyra 

veckor före årsmötet.
 Beställ en lista för avprickning från regionen minst en vecka innan 

du behöver den.

Planera

Beställ

Postas

Hos medlem

Årsmöte 

1 v 2 v 3 v 4 v 

Om kallelsen och beställningar via regionkontoret
Årsmötet är ett medlemsmöte och är till för hyresgästföreningens medlemmar inom området för just 
er lokala hyresgästförening.

Kallelsen ska nå medlemmarna senast 14 dagar innan mötet för att mötet ska godkännas. Om 
kallelsen är sen kan mötet ogiltigförklaras och då måste allt göras om. Kallelsen kan skickas med e-
post eller post till medlemmarna, den kan sättas upp på platser som är väl synliga för alla 
hyresgäster (tex trapphus) eller så kan ni lägga kallelsen i medlemmarnas brevlådor.

Om ni behöver hjälp med att få ut kallelsen till medlemmarna kan ni beställa utskick via 
regionkontoret, som sedan fakturerar er för kostnaden. Brev-
mallen som används i regionkontorets utskicksverktyg tillåter 
inte egen layout. (Se bifogat bildexempel.) Tänk på att beställa 
från regionkontoret minst 4 veckor innan mötet eftersom 
regionkontoret har fem vardagar för att hantera beställningar 
och på det tillkommer postgång.

Det går bra att göra en egen kallelse och för er som vill så finns 
en mall här bredvid som ni kan använda.

Om avprickningslistan
En lista över den lokala hyresgästföreningens medlemmar för 
avprickning går att beställa från regionkontoret. För en aktuell lista kan ni beställa den senast en 
vecka innan ni behöver den, men ännu hellre långt i förväg om ni anger vilket datum ni behöver 
den.

Alla personer som ingår i samma hushåll som en person med medlemskap räknas som 
medlemmar, men det är bara en röst per medlemskap som gäller.

Medlemslistan innehåller personuppgifter, så läs gärna igenom texten om GDPR i början av häftet 
en extra gång.

För att beställa via regionkontoret:
Skicka ett mail till v-sverige.fortroendevald@hyresgastforeningen.se eller ring er 
folkrörelseassistent via telefon 0771-443 443. Kom ihåg att ha ert LH-nr i närheten när ni mailar 
eller ringer. (Och om ni behöver få veta ert LH-nr är det ett bra tillfälle att fråga efter det!)

   Checklista kallelse/avprickningslista

o  Bestäm datum och boka eventuell lokal i god tid
o Förbered kallelsen så att den når medlemmarna som minst 14 dagar före

årsmötet
o Om regionkontoret ska hjälpa till med utskick, beställ minst 4 veckor före

årsmötet
o Beställ en medlemslista för avprickning minst en vecka innan årsmötet



Årsmöte

Den lokala hyresgästföreningen __________________________ kallar 
alla sina medlemmar till årsmöte.

___ februari kl. ____ i lokalen på _________________

Ta vara på din rätt som medlem och rösta fram vilka som ska 
representera alla hyresgäster i lokala hyresgästföreningen, samt vilka 
som ska vara med och förhandla om din hyra.

Nomineringar till den lokala föreningsstyrelsen kan lämnas i vår brevlåda 
utanför föreningslokalen senast _____.

Detta kommer mötet att innehålla:
- Årsmötesförhandlingar (dagordning och årsmöteshandlingar finns på
plats).

- Husbandet Jupiter underhåller.

Vi bjuder på fika.

Välkommen!

E 



Om dagordningens punkter
1. Öppnande samt fastställande av dagordning och röstlängd
Årsmötet ska få en chans att godkänna dagordningen. Uppgifter kan ha tillkommit. Kontrollera
vilka och hur många som är röstberättigade.

2. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
Här ska mötet ta ställning till om kallelsen delats ut på rätt tid (minst två veckor innan mötet) och
på rätt sätt. Om så inte är fallet kan årsmötet fatta beslut om att styrelsen måste kalla till ett nytt
årsmöte.

3. Val av mötesledning
Ordförande - Ett årsmöte leds av en mötesordförande som helst inte ska vara någon av
styrelsens ledamöter.
Sekreterare - Årsmötet protokollförs av en utsedd mötessekreterare.
Protokolljusterare tillika rösträknare - Två protokolljusterare väljs att granska protokollet. Dessa
kan också väljas till rösträknare vid ev. omröstning.

4. Styrelsens berättelse
Styrelsen presenterar sin verksamhetsberättelse, vilken verksamhet som bedrivits och vad som
inte utförts i förhållande till verksamhetsplaneringen, samt sin ekonomiska berättelse (bokslutet).
Styrelsens berättelse presenteras endast och kan inte ändras av årsmötet. Årsmötet beslutar
om att lägga dokumenten till handlingarna.

5. Revisionsberättelse
Revisorn läser upp revisionsberättelsen och berättar om styrelsens redovisning av verksamhet
och ekonomi kan anses vara godkänd. Liksom styrelsens berättelse kan årsmötet inte ändra i
revisionsberättelsen utan beslutar om att dokumentet läggs till handlingarna.

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den verksamhet som bedrivits
under det gångna verksamhetsåret eller inte. Revisionsberättelsen är ett underlag för årsmötets
beslut.

7. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
Styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal ledamöter (§ 8.3).
Valberedningen kanske har ett förslag, men det är årsmötet som fattar beslutet.

8 - 11. Val och nominering till olika roller:
Se förklaring av roller i slutet av årsmöteshäftet.

12. Behandling av verksamhetsinriktning
Årsmötet fastställer den verksamhetsplan som styrelsen tagit fram i samband med bo- och
medlemsmöte under hösten.

 TIPS! När ni väljer styrelsen och de olika rollerna, lägg då valberedningens förslag 
som en bilaga till protokollet, så behöver ni inte skriva in alla namnen två gången. I 
protokollet skriver ni då bara "se bilga" varje gång det står "Valberedningens förslag".
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Dagordning för årsmöte i lokal hyresgästförening 2018
- enligt stadgar gällande från 1 augusti 2018

1. Öppnande av mötet
a. Fastställande av dagordning
b. Fastställande av röstlängd

2. Fråga om kallelse behörigen skett

3. Val av mötesledning
a. Ordförande
b. Sekreterare
c. Protokolljusterare tillika rösträknare

4. Styrelsens berättelse för föregående år

5. Revisorernas berättelse

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Beslut om antal ledamöter i styrelsen

8. Val av
a. ordförande
b. styrelseledamöter
c. ersättare

9. Val av
a. revisor/er för ett eller två år
b. revisorsersättare för ett eller två år

10. Val av valberedning

11. Beslut om förhandlingsuppdrag
a. Val av förhandlingsråd
b. Nominering till stor förhandlingsdelegation

12. Behandling av verksamhetsinriktning

13. Behandling av förslag från styrelsen och nya frågor

14. Avslutning
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Om valberedning och nominering

Nu är det dags att ta kontakt med era valberedare! Bjud in valberedningen till ert 
nästa styrelsemöte så att de får träffa er och ni får möjlighet att prata om de uppdrag 
som ska tillsättas.

Valberedarna får den information de behöver i ett särskilt utskick från regionkontoret. 
Medlemmarna ska ges möjlighet att nominera personer som de tycker skulle passa 
bra. Med årsmöteskallelsen ska också följa information om hur de kan nominera och 
vart/till vem de ska lämna nomineringarna. Valberedarna tar kontakt med de nomine-
rade och gör en bedömning. Till årsmötet lämnar valberedarna sitt förslag. Då är det 
upp till årsmötet att besluta om de vill godta förslaget.

En presentation av de nominerade underlättar för medlemmarna att veta vad de har 
att ta ställning till. Då skapas också bättre förutsättningar för ett deltagande och invol-
verande engagemang och därmed en levande och vital lokal hyresgästförening.

Styrelsen kan aldrig vara valberedare. Saknas valberedning är det årsmötet som 
nominerar och beslutar. Styrelsen kan inte rösta på sig själva. Om styrelsen inte har 
lyckats att samla medlemmar till årsmötet blir styrelsen interim tills att man samlat 
medlemmar till ett årsmöte.

Checklista – valberedning och nominering

o Kontakta valberedningen

 o Informera om möjligheten att nominera i kallelsen

 o Efter årsmötet – skicka blanketten med nomineringar till
förhandlingsråd till er Hyresgästförening

G 
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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019
Lokala hyresgästföreningen ............................................. Lh-nr: ................

Datum: .................... Tid: ..................

Plats: ...........................................................................................................

1. Öppnande av mötet:

Beslut: ...................................................................

a. Fastställande av dagordning

Beslut: ...................................................................

b. Fastställande av röstlängd

Beslut: ....................................................................

2. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett

Beslut: ....................................................................

3. Val av mötesledning

a. Ordförande

Beslut: .....................................................................

b. Sekreterare

Beslut: ......................................................................

c. Protokolljusterare tillika rösträknare (2st)

Beslut: ......................................................................

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

4. Styrelsens berättelse för föregående år

Beslut: ............................................................................................................................

5. Revisionsberättelse

Beslut: .............................................................................................................................

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: ..............................................................................................................................

7. Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen

Valberedningen förslag: ............................................

Beslut: ........................................................................

Sida 1 av 3
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8. Val av styrelse

a. Val av ordförande

Valberedningens förslag: ......................................................................

Beslut: ..........................................................................

b. Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag: ......................................................................

Beslut: ..........................................................................

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

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

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

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

c. Val av ersättare

Valberedningens förslag: ........................................................................

Beslut: ....................................................................

9. Val av revisor/er och revisorsersättare

a. revisor/er för ett eller två år

Valberedningens förslag: ........................................................................

Beslut: .....................................................................

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

b. revisorsersättare för ett eller två år

Valberedningens förslag: ........................................................................

Beslut: .....................................................................

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

10. Val av valberedning

Beslut: .....................................................................

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

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

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

Sida 2 av 3
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11. Beslut om förhandlingsuppdrag

a. Val av förhandlingsråd

Valberedningens förslag: .............................................................................

Beslut:.......................................................

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

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

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

b. Nomineringar till stor förhandlingsdelegation

Valberedningens förslag: .............................................................................

Beslut: .........................................................

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

12. Behandling av verksamhetsinriktning

Beslut:

13. Behandling av förslag från styrelsen och nya frågor

Beslut

14. Avslutning

______________________________ 
Mötessekreterare 

______________________________ 
Justerare 

______________________________ 
Mötesordförande

______________________________ 
Justerare
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Konstitueringsprotokoll 2019

Lokal hyresgästförening: ...................................................................................................................

Dag och tid:  ...................................................................................................................

Plats:  ...................................................................................................................

Närvarande:  ...................................................................................................................

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

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning ............................................................................................

§ 2. Utse justerare för mötet ...................................................................................................................

§ 3. Utse vice ordförande ...................................................................................................................

§ 4. Utse sekreterare ...................................................................................................................

§ 5. Utse kassör ...................................................................................................................

§ 6. Utse attestansvariga (2 st, ej kassör)  1 ...................................................................................................................

2 ...................................................................................................................

§ 7. Utse kontotecknare, (2 st) 1 ...................................................................................................................

2 ...................................................................................................................

Innehavare av bankkort:  ...................................................................................................................

(Endast aktuell för de lokala föreningar som har/avser att ha bankkort)

§ 8. Utse bildningsansvarig ...................................................................................................................

§ 9. Utse lokalansvarig ...................................................................................................................

§ 10. Utse brandskyddsansvarig ...................................................................................................................

§ 11. Övriga frågor ........................................................................................................................................................

§ 12. Avslutning ........................................................................................................................................................

Datum ………/……..2019

Vid protokollet Justeras

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

I 



Om uppdragsblanketten

Uppdragsblanketten ligger till grund för att regionkontoret ska kunna registrera alla som har fått 
ett förtroendeuppdrag. Om inte alla posterna är riktigt ifyllda blir det problem att registrera er som 
lokal hyresgästförening för innevarande år.

De viktigaste posterna för att alls kunna räknas som en förening är ordförande, kassör och sekret-
erare – även om föreningen inte har tänkt att hantera en ekonomi måste alltså kassör ändå utses.

För att kunna hantera en ekonomi är det viktigt att utse två kontotecknare och två attestanter.

De skuggade kolumnerna är poster som inte ingår i styrelsen.

  TIPS! Fyll i uppdragsblanketten och kontaktlistan omgående, innan de valda personerna har    
  hunnit att lämna årsmötet och konstitueringsmötet. Därefter kan det bli besvärligt att få tag  
  på alla berörda.

Checklista – uppdragsblankett

o Kontrollera att alla uppdrag som beslutats fyllts i.

o Kontrollera att alla uppdrag som fyllts i har beslutats enligt
årsmötesprotokoll och konstitueringsprotokoll.

o Kontrollera att kassör inte är attestant.

o Kontrollera att samtliga personnummer är fullständigt ifyllda.



Hyresgästföreningen Årsmöte 2018
Uppdragsblankett för lokal hyresgästförening 
Hyresgästförening Namn på lokal hyresgästförening LH-nr Adress till ev lokal Telefon till ev lokal 

Observera att person med förtroendeuppdrag i Hyresgästföreningen måste vara medlem i Hyresgästföreningen (medlemskapet gäller alla i ett hushåll).

Personer som har uppdrag i styrelsen 
efter årsmötet den __________ 2019: 
Sätt kryss för vald post. 
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Personnummer 10 siffror 
(Obligatoriskt!) 
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 - 
Kryssa på den här raden, om egen revisor ej är vald. 
Hyresgästförenings revisor träder då in.

J
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Kontaktuppgifter Lh-nr……….

Namn Adress Telefon E-post
Namn på ev 
huvudmedlem

Om vald person ej är huvudmedlem ska namn på huvudmedlem anges.

K
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Bokning av kvarterslokal
Bokning sker via (det går bra att kryssa i flera alternativ):

lokalansvarig   expeditionstid expeditionstelefon hemsida

Ange mer information nedan:

Adress till expeditionen .....................................................................

Telefonnummer till expeditionen: ..........................................................

Hemsida: .................................................................................

Annat som är bra om regionkontoret vet:

Uppgifter om lokaler
Om ni har en eller flera lokaler, skulle det vara regionkontoret till stor hjälp om 
ni nedan fyllde i information om de lokaler ni ansvarar för, samt hur 
regionkontoret ska hantera den informationen. Tillfällen då regionkontoret 
behöver information om era lokaler kan vara vid försäkringsärenden eller när 
medlemmar hör av sig om att låna kvarterslokal. Om korrekt information finns 
på regionkontoret underlättar det även för er i styrelsen.

Lokalens adress  
Ansvarig i styrelsen, 
om annan  än lokalansvarigBeskriving
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Namnteckningsprov för attestanter år 2019 

Lokal hyresgästförening: ____________________________ 
(Namn och nummer) 

Hyresgästförening: ___________________________ 
(Namn och nummer) 

Personnummer Namn Namnteckning 

Två attestanter måste utses - kassören kan inte vara attestant! 

När utbetalning ska göras behövs ett namnteckningsprov som visar att det är rätt person 
som har godkänt utbetalningen. 

L 
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  Fullmakt 
Befintligt bankkontonummer____________________________________ 

  (Om bankkonto ej finns sedan tidigare, ange ”Nytt” på raden) 

 Bankgiro för inkommande betalningar 
 Bank via Internet 

alternativt

 Bankgiroblanketter för betalning av fakturor 
 Bankkort  (ett kort per LH-konto)__________________________________ 

Namn kortinnehavare 

______________________________________________________ 
Personnummer kortinnehavare 

 

    
   
 

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

................................................................................................................................................................................ 
Ange nedan telefonnummer dagtid 

Ovan angivna kontotecknare utses att disponera bankkontot två i förening. I de fall bankkort kopplats till konto 
bekräftar Regionen att utsedd Bankkortsinnehavare disponerar kontot ensam via bankkortet.       
Underskrift av fullmaktsgivaren Hyresgästföreningen Region Västra Sverige 

Lokal hyresgästförening  
Ange nedan namn och nr på föreningen 

…………………………………………………………. 
Ange nedan kontaktperson, namn, adress samt postadress (den adress dit post från banken ska gå) 

 
  

Underskrift av kontotecknare (två i förening) 

.......................................................................................................................................................  
Namn  Datum 

Namnteckning       Namnförtydligande    Personnummer    Tel dagtid  

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

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

Regionkontorets underskrift 

Vid frågor kontakta Swedbank Marie Nilsson 08-5859 8369 
eller Åsa Rönnberg Moquist 08-5859 7915   

I samarbete med 

Fullmakt skickas tillsammans med protokoll 
från konstitueringen till:  
Hyresgästföreningen Region V. Sverige 
Enheten lokalt utvecklingsarbete 
Box 7304, 402 36 Göteborg

x

M 
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Ansvarsförbindelse för bankkort

Undertecknad, som utsetts till kontotecknare och kortinnehavare i lokal hyresgästförening, 
ansvarar för att de medel som finns på föreningens konto hanteras på ett korrekt sätt. 

Jag är medveten om att ifall kvitton inte kan redovisas för ianspråktagna pengar kan jag 
bli personligen återbetalningsansvarig. 

Jag ansvarar också på samma sätt för det bankkort som hör till kontot, både vad gäller 
förvaring av kortet och tillhörande koder.

Ansvarsförbindelsen gäller från datum för undertecknande .

För att denna ansvarsförbindelse ska upphöra att gälla ska regionen meddelas.

Lokal Hyresgästförening ………………………………………

…………………………….den …./…..20…

……………………………………………….

Underskrift

………………………………………………..

Namnförtydligande

N 



Information gällande bankkort

Information till den lokala Hyresgästföreningens styrelse 
gällande bankkort.

Kostnad för bankkort är 350 kronor per år. Kontot tecknas som vanligt av två 
personer men kortinnehavaren har ansvaret för att kortet hanteras på rätt sätt. 

Regler för bankkort:

• Kortet är personligt och får inte lånas ut. Om den som disponerar kortet avgår
ska styrelsen omgående kontakta regionexpeditionen så att kortet kan spärras.

• Saldot på kontot får vara högst 60 000 kronor.

• Innan nya pengar betalas ut till kontot lämnas en ekonomisk redovisning
tillsammans med aktuellt kontoutdrag till regionexpeditionen.
Högst 50 000 kronor betalas ut per tillfälle.

Vill ni inte ha bankkort så kan ni istället välja att den lokala hyresgästförening-
ens kontotecknare (som är två i förening) via Internetbanken för över pengar 
till förslagsvis kassörens privata konto. Denne kan sedan via sitt eget kort ta ut 
pengarna. På samma sätt kan man via internetbanken betala ut ett förskott eller 
ersättning för inlämnat kvitto. Kostnad för Internetbank är 300 kronor per år.

Om ni väljer att ha bankkort, gör då så här:

• Ta beslut på ett styrelsemöte vem som ska vara kortinnehavare

• Fyll i fullmakten

• Fyll i ansvarsförbindelsen

• Skicka kopia på underskrivet styrelseprotokoll, fullmakten, ansvarsförbindelsen
och ett aktuellt kontoutdrag till regionkontoret



Roller i den lokala hyresgästföreningen

Ordförande företräder föreningen utåt samt leder och fördelar arbetsuppgifter i 
styrelsen. Ansvarar för att beslut och arbetsuppgifter genomförs. Ansvarar för kallelser, 
dagordning och protokoll. En förening kan aldrig vara utan ordförande. Ordförande utses av 
årsmötet, på förslag av valberedningen som behandlat inkomna nomineringar. Med fördel 
utses även en vice ordförande som träder in vid ordinarie ordförandes frånfälle.

Kassör förvaltar föreningens ekonomi och håller ordning på redovisning/bokföring. 
Har fortlöpande uppföljning och återrapportering om lokala föreningens ekonomi på 
styrelsens möten. En förening kan aldrig vara utan kassörsrollen, även om föreningen 
inte avser att ha någon ekonomi. Kassören utses bland de valda ledamöterna i 
konstitueringsmötet.

Sekreterare skriver och håller ordning på föreningens protokoll och övriga dokument. 
Gör förslag på dagordning tillsammans med ordförande. Ser till att styrelsen får ta del 
av skrivelser. Skriver verksamhetsberättelsen tillsammans med övriga styrelsen. En 
förening kan aldrig vara utan sekreterare. Sekreteraren utses bland de valda ledamöterna i 
konstitueringsmötet.

Ledamot är beslutande tillsammans med övriga styrelsen. Valberedningen föreslår 
årsmötet hur många (minst tre, alltid ojämnt antal) ledamöter och ersättare styrelsen ska ha. 
Årsmötet väljer ledamöter på förslag av valberedningen som behandlat inkomna nomineringar.

Ersättare träder in då någon av ledamöterna i styrelsen inte kan närvara.  
Årsmötet väljer ersättare på förslag av valberedningen som behandlat inkomna 
nomineringar.

Attestansvarig godkänner utbetalningar i enlighet med beslut i medlemsmöte och 
styrelsemöte. I en lokal hyresgästförening kan inte kassören vara attestansvarig.

Kontotecknare. Två personer som utses att tillsammans disponera bankkontot.  
En av dessa kan utses att ansvara för bankkort, om föreningen väljer att ha ett sådant. 
Kassör utses med fördel till kontotecknare.

Lokalansvarig ansvarar för de lokaler som föreningen förfogar över samt nycklar.
Tillser att lokalbokning och städning fungerar. Har vid behov kontakt med fastighetsägaren. 
Ansvarar tillsammans med kassören för att inventarielistor upprättas och hålls uppdaterade.

Brandskyddsansvarig ansvarar för att lokalerna är brandskyddssäkrade enligt 
checklistor. Att lokalen inför varje användning har kontrollerad brandskyddsutrustning  
och säkrade flyktvägar.



Bildningsansvarig ansvarar lokala föreningens utbildningsverksamhet. Ansvarar för att  
information om utbildningar kommer berörda förtroendevalda till del. Kartlägger 
utbildningsbehovet inom styrelsen. Regionen anordnar varje år ett antal utbildningar riktade till de 
olika rollerna. Håll koll på Hyresgästföreningens utbildningsprogram.

Valberedare. Valberedningen lägger grunden till en väl sammansatt styrelse och utses av 
medlemmarna på årsmötet. De arbetar under hela året, men ska ge medlemmarna på årsmötet 
förslag på vem som ska företräda föreningen i olika förtroendeuppdrag.

Revisor granskar styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning. Skriver en revisionsberät-
telse för det senaste verksamhetsåret. Revisor måste vara medlem i Hyresgästföreningen, men 
får inte stå i nära förhållande med någon styrelseledamot, t ex familjemedlem. Om LH inte har 
någon revisor träder Hyresgästföreningens revisor in.

Förhandlingsråd. Hyresgästföreningarnas forum för en löpande dialog och samordning 
av förhandlingsarbetet. Syftet är också att engagera fler medlemmar och hyresgäster i förhan-
dlingsverksamheten. Förhandlingsrådet ska förse sina representanter i stor förhandlingsdelega-
tion med information/underlag som kan användas i förhandlingsarbetet. Hyresgästföreningens 
styrelse är sammankallande till förhandlingsrådet. Årsmötet ska nominera minst två ledamöter till 
förhandlingsrådet.



Checklista 
Här kan ni kontrollera att ni fått med allt som behöver skickas in till regionkontoret, efter 
årsmöte och konstitueringsmöte, senast den 15 mars 2019. 

Adress: 
Hyresgästföreningen region Västra Sverige 
Att: Folkrörelseassistenterna 
Box 7304 
402 36 Göteborg 

Kryssa 
Förberedelse 

Vad ska skickas? 

A. Verksamhetsberättelse Kopia 

B. Bokslut Kopia 

C. Revisionsberättelse Kopia 

D. Inventarielista Kopia 

Planering 

E. Kallelse/inbjudan/medlemslista Nej 

F. Dagordning Nej 

G. Nomineringar Nej 

Genomförande

H. Årsmötesprotokoll (i mall 2 sidor) Kopia 

I. Konstitueringsmötesprotokoll Kopia 

J. Uppdragsblankett Kopia 

K. Kontaktlista Kopia 

Detta behöver ni för ekonomin: 

L. Namnteckningsprov Original 

M. Fullmakt till bankgirot Original 

N. Ansvarsförbindelse Original 

Tips! Köp in en scanner till föreningen. Då kan ni scanna dokumenten och mejla in 
dessa till regionkontoret till v-sverige.fortroendevald@hyresgastforeningen.se



Hyresgästföreningen Region västra Sverige 
Första Långgatan 17 B / Box 7304 

402 36 Göteborg

Tel: 0771–443 443

v-sverige.fortroendevald@ hyresgastforeningen.se
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