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Stadgar för Stiftelsen Hyresbostäder i Karlstad 
Antagna den 5 maj 1987. 
Godkända av kommunstyrelsen den 20 juli 1987. 

 

Stiftelsens benämning och verksamhetsområde 

1 §  Stiftelsens benämning är Stiftelsen Hyresbostäder i Karlstad. 
Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över 
stiftelser. 

2 §  Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att inom Karlstad kommun förvärva 
mark för att uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och 
kollektiva anordningar. 

3 §  Stiftelsen har sitt säte i Karlstad kommun. 

 

Styrelse 

4 §  Stiftelsens verksamhet handhas av en styrelse med tre ledamöter, varav en är 
verkställande ledamoten i HSB Centrala Värmland. Övriga två ledamöter skall vara 
bosatta i Karlstads kommun och utses av HSB Centrala Värmland. 
Styrelseledamot utses för en tid av två år. 
Avgår ledamot under tid, för vilken han blivit vald, utses ny ledamot för återstående tid. 
För varje ledamot utses en suppleant av HSB Centrala Värmland. 

5 §  Stiftelsens styrelse utser inom sig ordförande och vice ordförande att tjänstgöra 
under den tid, för vilken de blivit valda som ledamöter. 

6 §  HSB Centrala Värmland är stiftelsens verkställande organ. 
HSB Centrala Värmland skall enligt styrelsens direktiv sörja för en sådan organisation av 
stiftelsens verksamhet som med hänsyn till förhållandena må anses tillfredställande. HSB 
Centrala Värmlands åtaganden regleras i särskilt avtal. 

7 §  Styrelsen sammanträder i regel minst en gång i kvartalet och dessutom när 
ordföranden anser det nödvändigt eller annan ledamot påyrkar det. 
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller på ordförandens ansvar. 
Förhinder att bevista sammanträde skall i god tid meddelas ordföranden, vilken då har att 
kalla vederbörande suppleant. 
Styrelsen är beslutsför då tre ledamöter är närvarande. Vid omröstning blir den mening 
gällande, varom de flesta förenar sig. 

8 §  Vid sammanträde skall föras protokoll, vilket till riktigheten skall bestyrkas av 
ordföranden jämte ytterligare en av styrelsen därtill utsedd ledamot. Ledamot av styrelsen 
och föredragande äger på begäran få särskild från styrelsens beslut avvikande mening 
antecknad till protokollet. 
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9 §  Stiftelsens firma tecknas av styrelsen i dess helhet. Styrelsen äger dock utse fyra 
personer, varav minst två styrelseledamöter, att två i föreningen teckna stiftelsens firma. 

10 §  Styrelsens ledamöter äger åtnjuta skälig ersättning för sitt arbete. Styrelsen för HSB 
Centrala Värmland bestämmer ersättningens storlek. 
Löner, arvoden eller andra ersättningar åt i stiftelsens tjänst anställda bestämmes av 
styrelsen. 

 

Tillgångar 

11 §  Stiftelsens grundfond skall alltid utgöra lägst en procent av det förvaltade 
fastighetskapitalet, varmed avses summan av det pantvärden som enligt 15 § kungörelsen 
den 5 oktober 1962 om bostadslån eller motsvarande senare bestämmelser fastställts för 
de av stiftelsen förvaltade fastigheterna 

12 §  Hyrorna skall vara så beräknade, att utrymme kan erhållas såväl för tillfredställande 
avskrivningar som för erforderliga reservationer för kommande underhåll. 
Avskrivningarnas och reservationernas storlek bestäms av styrelsen.  
Härefter eventuellt uppkommande överskott får avsättas till reservfond eller annat 
ändamål som styrelsen anser erfoderligt för stiftelsens fortsatta verksamhet. Överskott får 
dock inte disponeras för ökning av grundfonden. 

 

Räkenskap och revision 

13 §  Stiftelsens räkenskapsår omfattar tiden 1juli-30 juni. Före augusti månads utgång 
varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, vinst- och 
förlusträkning samt balansräkning. 
Räkenskaperna skall föras så att kravet i 33 § bostadslånekungörelsen om utjämning av 
förlust eller överskott kan tillgodoses. 

14 § Styrelsens förvaltning samt stiftelsens räkenskaper skall granskas av två revisorer, 
varav en utses av HSB Centrala Värmland för ett räkenskapsår i sänder samt en utgörs av 
HSB:s Riksförbunds Revisionsbyrå. 
Revisorerna skall uppfylla kraven i 10 kap 2 och 4 §§ aktiebolagslagen. 
Uppgår stiftelsens grundfond till två miljoner kronor eller däröver, skall minst en av 
revisorerna vara auktoriserad revisor. 
Revisorerna äger åtnjuta arvode som bestäms av styrelsen för HSB Centrala Värmland. 
Till yrkesrevisor utgår särskild ersättning. 

15 §  Det åligger revisorerna vid fullgörandet av sitt uppdrag att bl a granska stiftelsens 
böcker och andra räkenskaper, 
taga del av styrelsens protokoll, 
verkställa inventering eller kontrollera verkställd inventering av stiftelsens kassa och 
övriga tillgångar, 
tillse, att stiftelsens organisation av och kontroll över bokföringen medelsförvaltningen är 
tillfredsställande, 
granska i 13 § angivna redovisningshandlingar, 
kontrollera, att styrelsens beslut ej strider mot de föreskrifter som meddelats för 
bostadslån eller mot stiftelsens åtaganden i anledning av att sådant lån beviljats, samt 
avgiva berättelse innehållande redogörelse för resultatet av sin granskning med uttalande, 
huruvida anmärkning mot räkenskapernas förande eller förvaltningen i övrigt kan göras 
eller inte. Framställes anmärkning, skall anledningen till denna angivas i berättelsen. 
Revisionsberättelsen skall också innehålla särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet för 
förvaltningen tillstyrkes eller ej. 
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16 §  Revisionen skall vara avslutad och berättelse däröver avlämnad till styrelsen senast 
den 15 november. Berättelsen med det utlåtande , vartill den må föranleda, skall av 
styrelsen före utgången av november månad överlämnas till HSB Centrala Värmland. 
Det ankommer på HSB Centrala Värmland att före utgången av februari månad fatta 
beslut i anledning av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse. Om 
anmärkning framställts skall HSB Centrala Värmland avgöra huruvida anmärkningen 
skall förfalla och ansvarsfrihet för förvaltningen beviljas eller laga åtgärd för bevarande 
av stiftelsens rätt skall vidtagas. Anställs ej talan inom ett år från det berättelsen 
framlagts, skall ansvarsfrihet anses ha blivit beviljad. Utan hinder härav må talan dock 
föras på grund av brottslig handling, där ej ansvarsfrihet uppenbarligen avsett även den 
handlingen. 

 

Övriga bestämmelser 

17 §  Ändringar av dessa stadgar får inte vidtagas utan medgivande av HSB Centrala 
Värmland. 

18 §  Om genom fusion HSB Centrala Värmland uppgår i annan HSB-förening skall 
rättigheter och skyldigheter enligt dessa stadgar och i § 6 nämnt särskilt avtal utan 
förändring övergå på sistnämnda HSB-förening. 

19 §  Skulle stiftelsen upplösas, skall dess behållna tillgångar tillfalla HSB Centrala 
Värmland. 

_____________________ 
 

 
 


