
HSB brf Blåkulla

Protokoll från extra föreningsstämma

Dag: tisdagen den 21 april 2015
Tid: 19:00 - 22:00
Plats: Restaurang Haga Torn, Industrivägen l, Solna

§1. Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Göran Lööw hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2. Val av ordförande för stämman
Janurban Modigh, från HSB, väljs till stämmoordförande.

§3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Stämmoordförande anmäler Mathias Fällström, boende i brf HSB Blåkulla. som
protokollförare vid stämman.

§4. Godkännande av röstlängd
Stämman godkänner upprättad närvaroförteckning som röstlängd (bilaga 1).
Totalt närvarar 197 röstberättigade medlemmar, varav 17 genom fullmakt.

§5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmoprotokollet
Gun-Britt Mellin och Elisabeth Olsson väljs till justeringsmän

§6. Val av minst två rösträknare
Mötesordförande föreslår att tre rösträknare skall utses.

Stämman beslutar,
att välja tre rösträknare
att välja Sigge Persson, tilllan Karpii och Johan Berg som rösträknare

§7. Godkännande av dagordning
Styrelsen har lämnat förslag på dagordningen istämmohandlingarna. Stämmoordförande
flyttar §6 och §7 på förslaget så att dessa punkter, av praktiska skäl, hamnar före
"Fastställande av dagordning".

Stämman fastställer den förelagda dagordningen så som dagordning för dagens stämma.

§8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Stämman anser sig kallad i behörig ordning. r
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§9. Föredragning och beslut angående utskickat förslag för inglasning av balkonger
Lars-Olof Lundin redogör för styrelsens förslag för inglasning av balkonger (bilaga 2).

En mängd talare yttrar sig under denna punkt och beslut om streck i debatten fattas.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag gällande inglasning av balkonger, dvs.
• Inglasning av balkonger genomförs enligt följande:

1) Alla som idag har inglasade balkonger av äldre typ (Ramverk) får nya
inglasningar utan kostnad.

2) De som har nya inglasningar av typ Lumon (Ramfria) får dem återmonterade
utan kostnad.

3) De som saknar inglasning kan beställa inglasning men får bekosta den själv.
4) De som saknar inglasning och inte vill ha det behöver inte göra något.

§10. Föredragning och beslut angående utskickat förslag om avfallshantering
• Punkten inleds med att det har framförts kritik mot att Annica Cellstam. regionalt

skyddsombud på Fastighetsanställdas förbund, bjudits in att delta på stämman för
att redogöra för bakgrunden till beslutet att stoppa dagens hantering av sopor och
stänga befintliga soprum.

Stämmoordförade tillfrågar stämman om Annica ColIstam får delta och redovisa
bakgrunden till varför skyddsombudet har beslutat att stoppa dagens hantering av
sopor och stänga befintliga soprum.
Stämman beslutar att Annica ColIstam får delta och uttala sig på stämman.

• Momcilo Maric redogör för styrelsens förslag om avfallshantering (JJStyrelsens
rnajoritetsförslag" i underlag inför extrastämman).

• Michael FrOhling redogör för förslag 2 i underlaget inför extrastämma om
avfallshantering (förslag 2 - "Balanserad och trygg avfallslösning för alla i brf
Blåkulla" i underlag inför extrastämman).

• Annika Colstam, regionalt skyddsombud på Fastighetsanställdas förbund, redogör för
bakgrunden till varför skyddsombudet har beslutat att stänga befintligt soprum.

En mängd talare yttrar sig under denna punkt och beslut om streck i debatten fattas. Under
debatten framställs ytterligare ett yrkande utöver styrelsens förslag gällande
avfallshanteringen. Mötesordförande sammanfattar att det har lagts två förslag till beslut,
enligt följande:

• Förslag 1- styrelsens förslag om hantering av avfallshantering (bilaga 2)

• Förslag 2 - sophanteringen ska ske enligt Michael FrOhling förslag 2 (JJBalanseradoch
trygg avfallslösning för alla i brf Blåkulla") i underlaget inför extrastämman

Mötesordförande ställer förslagen mot varandra. Stämman beslutar, efter försöksvotering,
att bifalla förslag 1, styrelsens majoritetsförslag om hantering av aVfallshanterin~
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§11. Föredragning och beslut angående utskickat förslag till TV-kanalutbud
Momcilo Maric redogör för styrelsens förslag till TV-kanalutbud (bilaga 2).

En mängd talare yttrar sig under denna punkt och beslut om streck i debatten fattas. Under
debatten framställs ytterligare ett yrkande utöver styrelsens förslag gällande TV-kanalutbud.

Mötesordförande sammanfattar att det har lagts två förslag till beslut, enligt följande:

• Förslag 1 - styrelsens förslag om grundutbud för 70 kronor i månaden som betalas
av föreningen

• Förslag 2 - tilläggsutbud för 99 kronor i månaden som betalas av föreningen

Mötesordförande ställer förslagen mot varandra. Stämman beslutar att bifalla förslag 2.

Notering till protokollet: I framtiden skall en enkät skickas till alla medlemmar innan beslut
tas gällande TV-utbud.

§12. Föreningsstämmans avslutning
Stämmoordföran tackar alla som närvarat och förklarar stämman avslutad.

Mathias Fällström
protokollföra re
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un::Britt Mellin

Justerare

Bilagor till stämmoprotokollet:

bilaga 1 - röstlängd och närvarolista
bilaga 2 - dokumentet med styrelsens yrkande till beslut
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