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Protokoll fort vid ordinarie foreningsstamma med HSB:s bostadsrattsforening 
Ymsen i Stockholm 2010-11-29 

Lokal , Folkets Hus, Arsta Torg 

Stamman oppnades av foreningens ordforande Niklas Turebrand, 
som halsade alia valkomna. 

Stammans 
oppnade 

§1 
T i l l ordforande vid stamman utsags Mikael Hoist. 

§2 
T i l l protokollfbrare vid stamman utsags Helena Nilsson. 

Ordforande 

Protokollforare 

§3 
47 stycken lagenheter var narvarande och dessa medlemmar antecknades 
pa en lista. Stamman beslutade att godkanna forteckningen som rostlangd 
vid omrostning. 

§4 
Stamman beslutade att faststalla dagordningen. 

§5 
Att jamte ordfBranden justera dagens protokoll utsags Johanna Carlsson 
och Bengt Stenlund, till ika rostraknare. 

§6 
Stamman ansag att kallelse till foreningsstamman behorigen skett. 

Godkannande av 
rostlangd 

Faststallande av 
dagordning 

Justeringsman 
rostraknare 

Kallelse 

§7 
Styrelsens verksamhetsberattelse genomgicks av Mikael Hoist. Mikael Hoist 
gick igenom arsredovisning och resultatrakning punktvis. For varje gruppering 
lamnades ordet fritt. Stamman beslutade att godkanna arsredovisningen. 

Styrelsens 
arsredovisning 

§8 Revisorernas 
Revisoremas berattelse foredrogs av Mikael Hoist. Stamman beslutade att godkanna berattelse 
revisionsberattelsen. 

§9 
Stamman beslutade faststalla resultat- och balansrakningen per 2010-08-31. 

Resultat- och 
balansrakning 
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§10 Arets vinst 
Stamman beslutade att balansera arets overskott om 573 123 S E K enligt 
styrelsens forslag til l resultatdisposition. 

§11 
Stamman beslutade enhalligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for det gangna 
verksamhetsaret. 

Styrelsens 
ansvarsfrihet 

§12 
Stamman beslutade att tilldela ordinarie styrelse ett arvode pa tva prisbasbelopp 
(prisbasbelopp 2010 ar faststallt till 42 400 kr) att fordela inom sig, samt 
till suppleanter per bevistat mote 400 kr (oforandrat) och revisor 4 325 kr (10,2 % av 

prisbasbelopp). 

Arvoden 

§13 
^ I tur att avga ur styrelsen var de ordinarie ledamotema Niklas Turebrand och Helena 

Nilsson, liksom suppleantema Bodil Johanson och Jakob Eriksson. 

Val av styrelse 
och suppleanter 

Valberedningen foreslog omval av de ordinarie ledamotema Niklas Turebrand och 
Helena Nilsson pa tva ar samt nyval av suppleanten Margareta Danielsson och Bo 
Lilienberg pa ett ar. Stamman beslutade enligt forslaget. 

§14 
Valberedningen foreslog omval av Karin Oberg som revisor pa ett ar och nyval 
pa ett ar av Ann Johnsson suppleant. 

Val av revisor 
och suppleant 

Stamman beslutade enligt forslaget. 

§15 
T i l l valberedning foreslogs omval av Mikael Erixson och nyval av Bengt 
Stenlund. Stamman beslutade enligt forslaget. 

Valberedning 

§16 
Stamman beslutade att styrelsen inom sig avgor vi lka som skall representera 
vid distriktsstamma i H S B . 

Val av rep 
vid distrikts
stamma. 

§17 Ovriga fragor 
Motioner till arsstamman och ovriga fragor 
Inga motioner hade inkommit till arsstamman. 

Foreningen har sedan bildandet tva lagenheter som hyresratter, lagenhetsnummer 31-32 som 
slagits samman till en lagenhet och tre hyreslokaler, Ighnr 181-183 i form av bostads-
ratter. Foreningens revisorer har rekommenderat att dessa bostadsratter ska "dodas" 
av skattetekniska skal. Detta innebar ingen kostnad for foreningen. Stamman beslutade 
att doda bostadsrattema 

E n fraga om styrelsen skulle kunna skaffa en behallare for elavfall stalldes. Styrelsen 
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stallde sig tveksam till forslaget av ekonomiska skal. Under den fortsatta diskussionen 
vacktes forslag att ta hit en mindre container for elskrot i samband med container for 
grovsopor. Styrelsen fick i uppdrag utreda fragan. 

E n medlem har skrivit och fragat om anslagstavlor i entren kan sattas upp. Styrelsen 
arbetar med ett forslag och aterkommer i fragan. 

E n medlem foreslog att man skulle kunna anvanda sig av foreningens hemsida och 
att den skulle vara mer interaktiv. 

E n medlem fragade om lagforslaget att infbra postfack i entreema. Mikael Hoist informerade 
om att forslaget att infora postfack aven i aldre flerbostadshus inte visat sig genomforbart 

och darfor inte langre ar aktuellt. 

Fraga stalldes om styrelsen har nagra planer for statyplatsen. Ordforande 
informerade om att styrelsen for narvarande inte har det pa dagordningen. 

E n medlem fragade om porttak kommer att sattas upp. Ordforande informerade att 
fastighetemas fasader har sadan konstruktion att uppsattande av porttak vasentligt 
forsvarats . Styrelsen har fortsatt att leta efter andra altemativ, men annu inte hittat 
nagot fullgott altemativ. 

E n medlem tog upp fragan om vem som ansvarar for fonstren, eftersom de enligt 
medlemmen ar i daligt skick. Enligt nuvarande stadgama ansvarar bostadsrattshavaren for: 

• glas i fonster och dorrar samt sprojs pa fonster, 
• till fonster och fonsterdorr horande beslag, handtag, gangjam, tatningslister mm samt malning; 
bostadsrattsforeningen svarar dock for malning av utifran synliga delar av fonster/fonsterdorr, 

Ytterligare tva medlemmar tog upp att deras fonster var i daligt skick och att det drar kallt 
fran fonsterkarmama (kallras). Styrelsen fick i uppdrag att se over fragan. Mikael Hoist 
anmalde att H S B kommer att foresla nya normalstadgar i syfte att klargora bostadsratts-
havarens skyldigheter. 

Fraga stalldes om varfbr elementet i vardagsmmmen bytts ut och om fler element kommer 
att bytas ut. Elementen i vardagsmmmen har bytts ut da det varit skador pa den elementtypen. 
Ovriga element kommer att bytas ut i samband med oversyn hela varmesystemet. 

E n medlem har fatt skador pa sitt golv i samband med montering av de nya elementen 
och undrade hur detta ska hanteras. Medlemmen uppmanades att kontakta Kalle for att 
fa hjalp i fragan. 

E n medlem fragade om det fanns nagot planerat underhall av vasentlig karaktar under 
den narmaste tiden. Styrelsen svarade att hissama kommer att renoveras eller bytas ut 
inom en femarsperiod eftersom deras tekniska livslangd haller att lopa ut. 

§18 

Stammans 
Mikael Hoist forklarade arets foreningsstamma avslutad och onskade medlemmama avslutning 
smaklig spis, da de bjods pa landgang, vin och kaffe med kaka. 
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