
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
i HSBBrf Blåkulla

Tisdagen 23 oktober 2012

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens avgående ordförande Karin Skyman förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde på styrelsens förslag Jörn Liljeström, till stämmoordförande.

§ 3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Stämmoordförandens val av protokollförare är Ingela Fransson.

§4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Stämman godkänner närvaro förteckningen som röstlängd. Totalt närvarar 100 st röstberättigade
medlemmar, varav 8 genom fullmakt.

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman fastställde dagordningen.

§ 6 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera
protokollet .

Alexandra Lööw och Mazdak Sarraf valdes till justerare.

§ 7 Val av två rösträknare

Momcilo Marie och Sten Riber valdes till rösträknare.

§ 8 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutade att kallelse behörigen skett.



§9 Styrelsens verksamhetsberättelse

Stämman beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Styrelsens årsredovisning

Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 12 Revisorernas berättelse

Stämman beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 14 Beslut med anledning av föreningens resultat enligt den fastställda
balansräkningen

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,
sidan 6.

§ 15 Styrelsens förslag om överföring till yttre underhåll

Stämman beslutade om överföring till yttre fond i enlighet med styrelsens förslag på sidan 6 i
årsredovisningen.

§ 16 Fråga om arvoden

Stämman beslutade att styrelsens arvode ska vara fem prisbasbelopp, prisbasbelopp som gäller
vid räkenskapsårets början, att inom sig fördela.

Stämman beslutade att arvodet till föreningsvald revisor ska vara 6000 kr, efter votering som
utföll med 33 röster får 10000kr och 53 röster för 6000 kr.
Stämman beslutade att valberedningens arvode ska vara 6000 kr att fördela inom sig.

Valberedningen åläggs av stämman att till nästa stämma även föreslå arvoden.



§ 17 Presentation av vindslokaler och beslut om ombyggnation till
lägenheter för permanentboende

Stämman beslutade om ombyggnation av de 6 aktuella lägenheterna till bostäder för
permanentboende och uppdrog åt styrelsen att genomföra ombyggnaden och återrapportera till
stämman.

§ 18 Inkomna motioner

Motion nr 1: Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att till nästa årsstämma ta fram förslag
till nya stadgar.

Motion nr 2: Motionären återkallade motionen.

Motion nr 3: Stämman beslutade avslå motionen.

Motion nr 4: Stämman beslutade avslå motionen.

Motion nr 5: Motionären återkallade motionen efter information om innebörden av 2 kap 6 §
bostadsrättslagen.

Motion nr 6: Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att se över, ta fram och införa en ny
sophantering enligt kraven för en god arbetsmiljö.

Motion nr 7: Motionären återkallade motionen.

Motion nr 8: Motionären återkallade motionens del 1. Stämman beslutade rörande del 2 i
motionen att uppdra åt styrelsen att installera regnskydd över portarna 34/36 och 44/46 under
förutsättning att tillstånd från kommunen erhålls.

Motion nr 9: Stämman beslutade avslå motionen.

§ 19 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sju. Pekka Jalonen, Stefan
Westerberg, Göran Lööv och Pierre Otterbratt är redan valda av föregående årsstämma med en
mandatperiod till 2013.

Stämman valde Idir Cherfi, Ingemar Lund och Momcilo Marie såsom ordinarie
styrelseledamöter på två år. Vad gäller det senare valet skedde det efter votering med 53 röster
av 100.

Stämman valde Patrik Fomin, Ewa Jenninger och Ulrika Grahl till styrelsesuppleanter, alla på ett
år.

§ 20 Val av revisor och revisorssuppleant

Torbjörn Jonsson valdes som föreningsvald revisor på ett år.

Slavko Djorda valdes som suppleant till den föreningsvalda revisorn på ett år.
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§ 21 Val av valberedning

Stämman valde Anette Linde, Jyrki Sahamies och Olle Berglund till valberedning på ett år, med
Anette Linde som sammankallande.

§ 22 Erforderligt val av föreningens representation i HSB-distriktet

Stämman beslutade att överlämna till styrelsen att välja distriktsombud och suppleant till HSB
distriktet.

§ 23 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 24 Stämmans avslutande

Stämmoordförande avslutade stämman.

Vid protokollet Stämmoordförande

Ingela Fransson Jörn Liljeström

Justeras Justeras

Alexandra Lööw Mazdak Sarraf


