HSB BRF YMSEN

ÅRSREDOVISNING
2020-2021

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.

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING YMSEN I STOCKHOLM
Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Ymsen kallas till föreningsstämma
måndag den 22 november 2021 klockan 19.15.
Lokal är Mälaren i Årsta Folkets hus, Hjälmarsvägen 28.

DAGORDNING
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
7. Val av minst två rösträknare
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
10. Genomgång av revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för
styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda
som valts av föreningsstämman
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Presentation av HSB-ledamot
18. Beslut om antal revisorer och suppleant
19. Val av revisorer och revisorssuppleant
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter
i HSB
23. Motioner
24. Övriga frågor
25. Föreningsstämmans avslutande
Som medlem ska du kunna legitimera dig vid ingången till föreningsstämman.
Ta även med årsredovisningen som du fått. Efter stämman bjuder föreningen på
landgång och dryck till de som anmält förtäring före den 17 november.
Varmt välkomna
Styrelsen
HSB Brf Ymsen
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PRESENTATION AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Inför stämman 2021 lämnar valberedningen följande förslag
Styrelseledamot - val om period på två år
Nyval: Janna Pettersson, Mattias Alfredsson, Per Wittheden och Daniel Fried.
Styrelsesuppleant - val om period på ett år
Nyval: Kjell Olof Bäckström
Revisor - val om period på ett år
Omval: Bengt Modigh
Revisorssuppleant - val om period på ett år
Omval: Karin Öberg
Valberedning
Omval: David Norell
Omval: Carola Pettersson

Presentationer
Per Wittheden, ledamotskandidat
Jo jag är alltså intresserad av att ställa upp som ledarmot i föreningens styrelse.
Tillsammans med min fru har jag bott i här på Ymsenvägen 1 i 15 år, vi har tre barn
Agnes, Greta och Manne (16, 12 och 8 år). Jag arbetar som redigerare på SVTs
sportredaktion, på fritiden odlar jag på kolonilotten, skjutsar runt barn på aktiviteter,
löper runt årstaviken, cyklar, tittar på tvserier, lagar god mat och dricker ett glas vin,
ibland två.
Jag har lite svårt att säja exakt vad för ansvarsområden som skulle passa mig i ett
eventuellt uppdrag, men saker jag brinner för är att vi medlemmar ska ha samma
rättigheter och en fortsatt trivsam god trygg miljö. En del kunskaper i odling och
trädgård har jag, jag tycker att det är viktigt att lekparken är fin och sköts om, jag ser
eventuellt att vissa allmänna lokaler såsom lokalen, uthyrningsrum och så kan
behöva piffas upp lite kanske målas om eller så. Jag är i grunden en positiv person
som tycker om att samarbeta och jag är villig att hugga in i projekt eller var än det
behövs.
Mattias Alfredsson, ledamotskandidat
Hej!
Jag heter Mattias Alfredsson och köpte min lägenhet på Ymsenvägen 3 för ungefär 1
år sedan. Kommer från Karlstad men flyttade till Örebro för studier efter min student
2017, men efter 2 år i Örebro blev det flytt till Stockholm.
Jobbar idag på Avanza med tjänstepension och har ett stort intresse för ekonomi och
privat sparande. Det tillsammans med min nyfikenhet skulle göra mig till en bra
ledamot i föreningen. Har alltid varit intresserad att gå med i styrelsen för att kunna
bidra på ett positivt sätt.
Ser fram emot att träffa er i styrelsen och alla medlemmar i föreningen! "
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Janna Pettersson, ledamotskandidat
Hej!
Jag heter Janna och har bott på Ymsenvägen 3 med mina två barn i 9 år nu.
Jag jobbar som systemutvecklare och är allmänt datanörd på fritiden.
Vår förening har alltid varit riktigt bra och jag tycker det är på tiden att jag bidrar lite
mer nu.
Förutom min erfarenhet med datorer och projektledning kan jag bidra med
engagemang och kanelbullar.
Att baka är världens bästa mindfulness men man måste ju äta upp det med. :)
Daniel Fried, ledamotskandidat
Daniel bor sedan drygt två år tillbaka på Sköntorpsvägen 18 med sin familj. Förra
året valdes Daniel in som suppleant och han önskar nu kandidera som ledamot.
Till vardags jobbar Daniel som landskapsarkitekt.
Kjell Olof Bäckström, suppleantkandidat
Jag känner att jag gärna skulle bidra med min tid och mitt engagemang i den mån
det behövs, förslagsvis till att börja med som suppleant i ett år då jag inte har några
större tidigare erfarenheter av liknande arbete.
Jag och min fru Emmelie bor på Ymsenvägen 2 och sedan några veckor nu även
med våran dotter Stella. Vi trivs alla tre väldigt bra här och har så gjort sedan vi
flyttade in här september 2015, så det känns inte mer än rätt att själv nu hjälpa till att
dra sitt strå till stacken gällande denna förening.
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MOTIONER TILL HSB BRF YMSENS ÅRSSTÄMMA 2021
Motion – Laddboxar/laddningsplatser för elfordon
2021-09-26 Dennis Balck lägenhet 177, Sköntorpsvägen 18
Bakgrund

Allt fler väljer att investera i elfordon eller laddhybrid vilket innebär att behovet av
laddningsplatser ökar hela tiden.
I dag har Brf. Ymsen ett begränsat antal traditionella p-platser för uthyrning. Inga av
dessa platser har laddboxar eller är i övrigt anpassade för miljöbilar. Möjligheten att
utöka antalet nya P-platser är starkt begränsade och kötiden för en parkeringsplats
är idag mycket lång.
Vår bostadsrättsförening torde vara en av de större HSB föreningar i området och
borde möjligen vara ett gott exempel i ansträngningarna att uppmuntra
medlemmarnas intresse för miljöfordon.
Som jag förstått det så har föreningen tidigare tagit beslut om att anlägga fler
parkeringsplatser i direkt anslutning till nuvarande parkeringsområde. Inom ramen för
detta projekt skulle man kunna utreda ifall någon eller några av dessa platser skulle
kunna göras om till ”allmänna” laddnings p-platser där medlemmarna kan boka
enskilda tider,( ex. ett antal timmar per vecka), för laddning av sitt fordon och på så
sätt ge fler medlemmar möjlighet till att använda miljövänligare fordon. Dessutom
skulle det med största sannolikhet tillföra ett mervärde för både föreningen och dess
medlemmar.
Förslag

Jag föreslår därför att stämman uppdrar till styrelsen:
•

att utreda möjligheten att göra om en eller fler av föreningens P-platser till
laddningsplatser åtkomliga för samtliga medlemmar med laddningsbara fordon

Styrelsen har behandlat motionen på styrelsemötet den 18 oktober 2021
och föreslår stämman att se motionen som besvarad.
Styrelsen arbetar sedan ett flertal år med inriktning på långsiktig hållbarhet. Så ska
den också göra. I detta ligger för närvarande att underlätta användningen av elbilar.
Styrelsen är vidare i slutfasen med verkställande av stämmans beslut om om- och
utbyggnad av parkeringsplatsen.
Mot den bakgrunden finner styrelsen motionen intressant. Styrelsen avser att i
samband med projekteringen av ombyggnaden av parkeringsplatsen undersöka de
praktiska och kostnadsmässiga förutsättningarna av ett genomförande i enlighet med
det förslag som förs fram i motionen.
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ORDLISTA


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.


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN

TOMTRÄTT









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.



ÅRSREDOVISNING

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.

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.

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.







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.





AVSKRIVNINGAR

KASSA OCH BANK



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.

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.

