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Aff – Forum för förvaltning och service  

Protokoll Årsstämma 2021 
 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Aff- Forum för förvaltning och 
service den 27 april 2021 via videomöte från Affs kansli, Drottninggatan 33 i Stockholm. Detta 
pga Covid-19. 

Närvarande: Se bilaga 1 

§ 1 Mötets öppnande 
Aff:s ordförande Göran Werner hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
Jahn Wahlbäck, valdes att vara ordförande vid stämman. 

Philip Österlund, VD Aff Service AB, utsågs att vara sekreterare vid stämman. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
Stämman beslutade att webbmötets upprättade närvaroförteckning, se bilaga 1, utgör röstlängd.  

§ 4 Val av justeringsperson 
Eric Johansson, utsågs att jämte mötesordförande justera protokollet. 

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
Aff Service VD Philip Österlund informerade om att enligt stadgarna skall kallelse till 
föreningsstämman ske via brev eller via e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före 
stämman. 

Kallelse gick ut via e-post den 30 mars och påminnelse 13 april 2020. 

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad. 

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
Årsredovisningen för AFF Forum 2020, se bilaga 2, fanns tillgänglig bland stämmohandlingarna 
på hemsidan innan stämman. Aff Service VD Philip Österlund föredrog en sammanfattning av 
årsredovisningen samt delar av årsredovisningen för Aff Service AB och 
verksamhetsberättelsen, se bilaga 3 & 4 

Revisionsberättelsen som fanns i handlingarna godkändes, se bilaga 5. 

§ 7 Beslut 
Stämman beslutade: 

Att  fastställa resultaträkning och balansräkning enligt förslaget i årsredovisningen 
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Att föreningens resultat 2020, 20 937 kr läggs till balanserat resultat på 1 035 964 kr, 
 varefter 1 324 736 kr överförs i ny räkning. 

Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

§ 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter 
I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att styrelsen ska bestå av ordförande 
samt 10 övriga ledamöter, varav 4 skall representera beställarintresset, 4 leverantörsintresset 
och 2 konsultintresset. 

§ 9 Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden 
I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till koncernens gemensamma 
ordförande skall utgå oförändrat med 150 000 kr ex sociala avgifter. Utöver detta utgår det inga 
styrelsearvoden.  

Ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. 

§ 10 Val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer och 
revisorssuppleanter 
I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman om följande val: 

Till styrelseordförande t.o.m. 2022 års föreningsstämma valdes Göran Werner, WSP (omval) 

Till styrelseledamöter t.o.m. 2022 års föreningsstämma valdes för beställarintresset: 
Johan Carlsson, Akademiska Hus (nyval) 

Jonas Högset, Sveriges Allmännytta (omval) 

Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige (omval) 

Ruby Resman, Wallenstam (nyval) 

Till styrelseledamöter t.o.m. 2022 års föreningsstämma valdes för utförarintresset: 
Ulrika Frank, Riksbyggen (omval) 

Eric Johansson, Newsec Asset Management (nyval) 

Erik Sundström, L&T FM AB (omval) 

Ulf Hübenette, Coor (omval) 

Till styrelseledamöter t.o.m. 2022 års föreningsstämma valdes för konsultintresset: 
Ove Nordqvist, Förvaltningsskoordination AB (omval) 

Per Ollas, Svefa (omval) 

Till revisorer t.o.m. 2022 års föreningsstämma valdes: 
Allegretto Revision AB, auktoriserad revisor Roland Brehme, Huvudansvarig (omval) 

Annika Rapp, Sveriges Allmännytta (omval) 

Till revisorssuppleanter t.o.m. 2022 års föreningsstämma valdes: 
Lars Davidsson, Fastighetsägarna Service Stockholm AB (omval) 

Samtliga val var enhälliga. 

§ 11 Val av valberedning 
Till valberedning t.o.m. 2022 års föreningsstämma valdes: 
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Jahn Wahlbäck, Svefa/JW Förvaltningsutveckling, sammankallande (omval) 

Jan Peterson, L&T FM (omval) 

Anders Nordstrand, Sveriges Allmännytta (omval) 

Det antecknades att Föreningens ordförande Göran Werner är adjungerad till valberedningen. 

§ 12 Annat ärende som i rätt tid hänskjutits till 
föreningsstämman 
Inkommen motion om sänkta avgifter har inkommit, se bilaga 6.  

Styrelsen föreslår ett steg 1 om reviderade serviceavgifter enligt bilaga 6. 

§ 13 Framläggande av styrelsens verksamhetsplan och förslag 
till budget 
VD Aff Service AB, Philip Österlund, föredrog styrelsens förslag till budget 2021. Se bilaga 7 

§ 14 Fastställande av budget, medlems- och serviceavgifter 
Stämman beslutade efter omröstning att fastställa budgeten enligt styrelsens förslag. 

Stämman beslutade också att medlem- och serviceavgiften för 2021 blir: 

Medlemsavgift: 5 000 kr 

Serviceavgift: 500 kr/anställd upp till ett maxbelopp på 10 000 kr 

Det antecknandes att beslutet var enhälligt. 

§ 15 Övriga ärenden. Avslutning 
Antecknades att inga övriga ärenden förelåg för behandling varefter Ordföranden avslutade 
stämman 

Vid protokollet: 

 

____________________________ 

Philip Österlund 

 

Justerat: 

 

____________________________   ____________________________          
   

Eric Johansson  Jahn Wahlbäck 

 

Bilagor: 
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Aff – Forum för förvaltning och service 
Verksamhetsberättelse 2020 

 

Denna verksamhetsberättelse upprättas årligen för att kommunicera till Aff Forums 
medlemmar vilket arbete som utförts i föreningen. 

Medlemsfrågor 
Aff Forum har under 2020 rekryterat 4 nya medlemmar, Solna stad, Trafikförvaltningen, 
Landskapsarkitekterna i Lund AB och Faleke AB. 6 medlemmar, Boastads AB Poseidon, 
Cowi, Mimer, Niras, Vasallen och Västfastigheter har valt att gå ur föreningen. 

Per sista december 2020 har föreningen 63 medlemmar.  

Ett av målen i verksamhetsplanen 2020 var att lansera projektet ”Att leva med Aff” för att 
stärka medlemsnyttan i föreningen vilket gjordes under det andra kvartalet, mer info nedan 
under ”Utveckling - Utbildning”. 

Utveckling - Utbildning 
Under första kvartalet 2020 lanserades Aff Avtalssystem 5.0 som innebar en förbättrad 
design, nytt PDF-verktyg och snabbare prestanda. 

Under andra kvartalet lanserades också en reviderad version av tjänsteområdet SC – 
Fastighetsteknik och projektet ”Att leva med Aff”. Att leva med Aff är ett projekt som ökar 
medlemsnyttan i föreningen där du hittar en mängd information om entreprenadens alla 
faser, från behovsanalysen via upphandlingen och uppstarten till entreprenadens avslut. 

Under tredje kvartalet lanserades ett stort IT-projekt som resulterade i Aff Avtalssystem 6.0 
och innebär effektivare och en framtidssäkrad infrastruktur i Aff Avtalssystem och bättre 
prestanda. 

Under fjärde kvartalet lanserades en ny översättning av branschregelverken ABFF och Aff-
definitioner 15 till engelska samt en ny funktion i Aff Avtalssystem som innebär utökade 
exportmöjligheter till word. 

Löpande utveckling med nya funktioner, prestandaförbättringar och buggfix har gjorts i Aff 
Avtalssystem under året.  

 

Ekonomi - Försäljning 
 
2020 ökade koncernens intäkter med ca sex hundra tusen kronor vilket motsvarar drygt 10%. 
 
Glädjande är att vi liksom förra året haft hög försäljning av nya abonnemang som ger oss fler 
användare i Aff Avtalssystem och stabila intäkter. 
 
En av storsäljarna för 2020 fortsätter vara vår E-utbildning med över sju hundra tusen kronor 
mot fjolårets fyra hundra åttio tusen kronor. 
 



 

2020 skriver Aff av knappt åttio tusen kronor vilket är de resterande immateriella 
anläggningstillgångarna som är uppbokade. 
 
Löpande förbättringsåtgärder vi gjort under året har vi haft möjlighet att kostnadsföra istället 
för att aktivera.  

 

Marknad – Information  
Vi är väldigt glada över att intresset ökat för våra interna seminarier som bla handlat om 
avtalssystemet, samverkansentreprenader, funktionsentreprenader med Aff och ABFF, 
förhållandet till andra regelverk osv. Vi kommer under kommande år att fortsätta med olika 
inriktningar på våra seminarier. 

Vi fortsätter att synas i flera branschmedier och medverkar på så många branschdagar och 
mässor som vi får möjlighet att göra. 

 

VD, Philip Österlund 
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AFF Forum för Förvaltning och Service, Org.nr 802403-4558 

 
 

Revisionsberättelse 

  

Till föreningsstämman i AFF Forum för Förvaltning och Service 

Org.nr 802403-4558 

 

  

Rapport om årsredovisningen 

  

Uttalande 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för AFF Forum för Förvaltning och Service för räkenskapsåret 

2020. 

  
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av AFF Forum för Förvaltning och Services finansiella ställning per 

den 2020-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 

är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
  

Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 

förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 

enligt dessa krav. 
  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 

uttalande. 

  

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en 

revisionsberättelse daterad 2020-04-22 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 
  

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 

årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag. 

  
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 

fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 

fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen avser att likvidera AFF Forum för Förvaltning och Service, upphöra med 

verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

  

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 

och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

  

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom: 
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AFF Forum för Förvaltning och Service, Org.nr 802403-4558 

  

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 

felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

  

- skaffar jag mig en förståelse av den del av AFF Forum för Förvaltning och Services interna kontroll som 

har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

  

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

  

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 

årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 

betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 

modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 

till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

  

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

  

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 

eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.  

  
  

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

  

Uttalande 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för AFF 
Forum för Förvaltning och Service för räkenskapsåret 2020.  

  

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
  

Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till AFF Forum för Förvaltning och Service enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 

  

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  
  

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 

väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
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AFF Forum för Förvaltning och Service, Org.nr 802403-4558 

ersättningsskyldighet mot föreningen. 

  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot AFF Forum för Förvaltning och Service. 

  
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 

på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 

avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för AFF Forum för Förvaltning och Services situation. 

Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.  

  

  

Stockholm den 16 mars 2021 
  

Moore Allegretto 

  
  

_________________________________  

Roland Brehme   
auktoriserad revisor  
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Styrelsens förslag till revidering av medlems- och 
serviceavgifter enligt motion till Årsstämman 2021 i Aff 
Forum för Förvaltning och Service 
 

Bakgrund – Se bilaga nedan ”Motion till årsstämma Aff Forum 2021-02-23” 

 

Styrelsens förslag 
För att en revidering av medlems- och serviceavgifterna ska påverka samtliga medlemmar i föreningen 
så föreslår styrelsen att medlemsavgifterna om 5000 kronor kvarstår och serviceavgiften om 1000 
kronor per anställd med ett tak om 15 personer sänks till 500 kronor per anställd med ett tak om 20 
personer i ett första steg. Steg två kommer att föreslås först vid årsstämman 2022 där taket om 20 
personer sänks till 10 personer. Detta förslag tillgodoser önskemålen enligt motionen. 

 

Förslag för årsstämman 2021 
Medlemsavgift – 5000 kronor 

Serviceavgift – 500 kronor + moms per anställd med ett tak om 20 personer. (max avgift = 10 000 
kronor) 

 



Motion till årsstämma Aff Forum
Aff Forum är en viktig branschförening för alla som köper eller levererar tjänster inom
fastighetsförvaltning och service. Vi har i dagsläget 63 medlemmar listade på hemsidan - 29
beställare, 22 leverantörer och 12 konsulter. Flera medlemmar har under senaste åren lämnat
föreningen med hänvisning till medlemsavgiften.

Medlemsavgifterna är idag 5.000 kr per medlemsföretag och en serviceavgift på 1.000 kr per
anställd med ett maxtak på 15.000 kr. De allra flesta medlemsföretag på beställar- och
leverantörssidan uppnår maxtaket och betalar således 20.000 kr per år.

Medlemsavgiften går in i föreningen (ca 300.000 kr), medan serviceavgiften går in i
servicebolaget Aff Service AB (ca 800.000 kr).

Sedan 2014 har Aff själva hanterat försäljning av Aff-dokumentationen, vilket tidigare låg hos
Svensk Byggtjänst. Det innebär att vi idag har en långt större verksamhet, med en större
omsättning. Försäljningen av dokumentationen med Aff Avtalssystem samt utbildningarna i Aff
Akademin går bra och genererar ett kraftigt överskott till Aff. Vi har idag över 400 aktiva
kunder avseende Aff Avtalssystem.

I slutet i utvecklingen av Nya Aff, innan försäljningen av Aff Avtalssystem hade kommit igång,
var situationen en annan. Då var likviditeten nära noll, och medlemmar fick gå in och rädda Aff
ekonomiskt. Idag diskuterar man hur överskottet ska placeras.

Med dagens upplägg på förenings- och serviceavgifter så är intäkten av dessa långt större än
kostnaden att driva föreningen eller servicen till medlemmarna. Med den goda försäljning vi
har borde det vara tvärtom. De som väljer att vara med i föreningen ska inte sponsra Aff:s
produktverksamhet – det ska våra produkter sköta.

20.000 kr per år kan tyckas vara en liten summa, men de allra flesta företag har fler förenings-
medlemskap att betala. Det kan också vara så att ett större bolag endast har en mindre
verksamhet som är intresserade av Aff, vilket t.ex. gäller för fler av de större konsultbolagen.

En halvering av medlems- och serviceavgift medför ett tapp på mellan 500 och 600.000 kr. En
del av det bör kunna hämtas igen på ett mer aktivt arbete med att rekrytera och behålla
medlemmar i föreningen.

Jag föreslår:

 Att stämman beslutar om att sänka medlemsavgiften och serviceavgiften så att de blir
maximerade till totalt 10.000 kr per medlem och år.

 Att detta sker i två omgångar för att inte göra för stor påverkan på budgeten.

// Anna Cedvén

Cedven Förvaltningsstrategi AB



Budget – Aff Service AB 2021
Intäkter

Budget 2021 (kkr)
Intäkter

Serviceavgifter 565

Royalty 100

FAVAL 10

AffAkademin 500

Seminarier/Utbildningar 150

Försäljning dokument/avtalssystem 3 700

Bidrag, Energimyndigheten 1 009

Övrigt

Summa intäkter 6 034

9%
2%0%

8%
3%

61%

17%

Intäkter 2021

Serviceavgifter

Royalty

FAVAL

AffAkademin

Seminarier/Utbildningar

Försäljning dokument/avtalssystem

Bidrag, Energimyndigheten



Budget – Aff Service AB 2021
Kostnader

Budget 2021 (kkr)
Kostnader

Lokaler -210
Personal (kansli, ekonomi, styrelse etc) -2 197
Utvecklingsprojekt -2 217
Marknad -950
Administration m.m. -600
Övrigt -5
Avskrivningar 0

Summa kostnader -6 179

-34%

-16%
-2%

-36%

-10% 0%0%

Kostnader 2021

Utvecklingsprojekt Marknad

Lokal Personal

Administration m.m. Övrigt

Avskrivningar



Budget – Aff Service AB 2021
Personalkostnader

Budget 2021 (kkr)

VD Aff Service AB -1 557

Kansli, ämnesexpert, support -450

Redovisningstjänster -100

Ordförande -90

Summa -2 197



Budget – Aff Service AB 2021
Utvecklingsprojekt

Budget 2021

Avtalssystem -150
Coclass -10
Att leva med Aff -50
Gata/park -200
Aff Akademin - Upphandling -125
BIP-koder -40
Aff Akademin - En introduktion till Aff -100
ABFF - Ersättningsregler -50
Teknisk Förvaltning Energi -1 152
Övrig Utveckling -290

Summa -2 217



Budget – Aff Service AB 2021
Resultat

Budget  2021 (kkr)
Summa intäkter 6 034
Summa kostnader -6 179

Bokslutsdisposition 180
RESULTAT 35



Budget – AFF Forum 2021
Intäkter & kostnader

Budget 2021 (kkr)
Intäkter
Medlemsavgifter 335

Kostnader -300
Personal (VD, ordförande, soc) -250
Övriga externa kostnader (program, redovisning, revision) -50

Resultat 35
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