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Protokoll fort vid ordinarie forenlngsstamma med HSB:s bostadsrattsforenlng 
Vmsen i Stockholm 2019-11-26 

Lokal: Lokanta, Slakthusomradet 

1 Ftirenlngstammans oppnande 
Stamman oppnades av foreningens ordforande P-M Andersson, som halsade alla valkomna. 

2 Val av stammoordfdrande 
Till ordforande vid stamman valdes Lars-Ake Henriksson, HSB. 

3 Anmalan av stammoordfdrandens val av protokollforare 
Till protokollforare vid stamman utsags Johan Sangell. 

4 Godkannande av rostlangd 
51 stycken lagenheter var representerade, inga fullmakter. 
Stamman beslutade att godkanna forteckningen som rostlangd vid omrostning 

Oppen stamma 
Stamman beslutade att forklara stamma oppen 

5 Godkannande av dagordningen 
Stamman beslutade att faststalla dagordningen. 

6 Val av tva personer att jamte stammoordfdranden justera protokollet 
Att jamte ordforanden justera dagens protokoll utsags Charlotte Karlsson Ymsen vagen 5 och 
Marie Sahlsten Y msenvagen 2 

7 Val av minst tva rostraknare 
Justeringsman enligt ovan valdes som rostraknare om detta kravs for beslut. 

8 Fraga om kallelse skett i behdrig ordning 
Stamman ansag att kallelse till foreningsstamman behorigen skett. 

9 Genomgang av styrelsens arsredovisning 
Styrelsens verksamhetsberattelse presenterades av P-M Andersson 
Gunnar Rabe presenterade resultatsredovisningen .. 
For varje gruppering lamnades ordet fritt. 
Stamman beslutade enhalligt att godkanna arsredovisningen. 

10 Genomgang av revisorernas berattelse 
Revisorernas berattelse foredrogs av revisor Bengt Modigh 
Stamman beslutade att godkanna revisionsberattelsen och lagga den till handlingarna. 

11 Beslut om faststallande av resultatrakning och balansrakning 
Stamman beslutade faststalla resultat- och balansrakningen per 2019-08-31. 

12 Beslut i anledning av foreningens vinst eller forlust enligt den fastallda balansrakningen 
Stamman beslutade att balansera arets resultat 1 907 806 SEK enligt styrelsens forslag till 
resultatdisposition. 
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13 Beslut om ansvarsfrihet ior styrelsens ledamoter 
Stamman beslutade enhalligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for det gagna 
verksamhetsaret, 

14 Beslut om arvoden och principer f"or andra ekonomiska ersattningar fdr styrelsens 
ledamdter, revisorer, valberedning och de andra fdrtroendevalda som valts av 
fdreningsstamman 
Stamman beslutade i enlighet med valberedningens forslag om oforandrade arvoden enligt 
foljande: 

att ordinarie styrelseledamoter fordela inom sig ett arvodesbelopp pa 37% av 
Inkomstbasbeloppet per ledamot. (Inkomstbasbelopp for 2020 ar faststallt till 66 800 kr) 
att suppleanter arvoderas med 10% av inkomstbasbelopp per supp leant och ar 
att revisor arvoderas 10% av inkomstbasbelopp och ar. 

Stamman beslot att ledamoter och suppleanter far ersattning for forlorad arbetsinkomst da de 
utfor uppdrag pa arbetstid. 

15 Beslut om antal styrelseledamoter och suppleanter 
Stamman beslutade enligt valberedningens forslag om 7 st ledamoter sarnt 1 st suppleanter for 
verksamhetsaret. 

16 Val av styrelseledamoter och suppleanter 
I tur att avga ur styrelsen var de ordinarie Iedarnoterna, P-M Andersson samt Johan Sangell 
samt suppleanter Eva Gotell och Peter Sjogarde. 

Valberedningen redogjorde for sitt arbete med att finna fortroendevalda. Man har stravat 
efter att folja HSB 's riktlinjer vad galler styrelsens sammansattning. 

Valberedningen foreslog: 
Omval av ledamotema P-M Andersson samt Johan Sangell pa tva ar vardera. 
Nyval av ledamot Christian Ernst pa tva ar. 
Omval av suppleant Eva Gotell. 

Stamman beslutade enligt valberedningens forslag. 

17 Presentation av HSB representant 
HSB representant Anton Prinz presenterades 

18 Beslut om antal revisorer och suppleanter 
Stamman beslutade om en revisor samt en revisorssuppleant 

19 Val av revisorer och suppleanter 
Valberedningen foreslog: 
omval av Bengt Modigh som revisor pa ett ar 
omval av Johanna Karlsson som revisorssuppleant pa ett ar 

Stamman beslutade enligt valberedningens forslag, 

20 Beslut om antal ledamoter i valberedningen 
Stamman beslutade om 2. stycken ledamoter i valberedningen. 
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21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordforande 
Till valberedning foreslogs David Norell, Maria Wilbois 
David foreslogs som valberedningens ordforande, 
Stamman beslutade enligt detta forslag. 

22 Val av ombud och ersattare till distriktsstammor samt ovriga representanter i HSB 
Stamman beslutade att styrelsen inom sig avgor vilka som ska representera 

23 Fdrslag till nytt gastrum 
Det gastrum som ligger intill foreningslokalen inte kan nyttjas pga brandskyddsforeskrifterna 
foreskriver en separat utrymmningsvag vilket visade sig kostsamt att astadkomma.. Styrelsen 
forslar att inratta ett nytt gastrum i fd. stryk- och mangelrummet i den stora tvattstugan i 
Ymsen 3. 
Utformningen presenterades. Kostnad uppskattas till ca 550 000 SEK. 

Motet beslutade att bifalla styrelsens forslag. 

24 Motioner 
Till stamman hade 2-_motioner inkommit. 

1 Intresseundersokning for bastu i det tidigare mangelrummet 

Stamman beslot att bifalla styrelsens svar med forslag till avslag. 

2 Installation av solfangare, elbils-laddare och vatgasverk 

Stamman beslot att bifalla styrelsens svar med forslag till avslag. 

3 Oversyn av gemensamma lokaler 

Stamman beslot att bifalla styrelsen forslag att motionen skall anses besvarad och 
darmed avslag. 

4 Automatiska dorrdppnare/stangare till entedorrar 

Stamman beslot att bifalla styrelsens svar med forslag till avslag 

5 Ge utskottet for renovering av ytterdorrar rostratt i sin fraga 

Stamman beslot att bifalla styrelsens svar med forslag till avslag. 

6 Beslut angaende forhallningssatt till framtida renoveringar 

Stamman beslot att bifalla styrelsen forslag att motionen skall anses besvarad och 
darmed avslag. 
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2s ovriga fragor 
Avtackning av Peter Sjogarde 

26 Fdreningsstllmmans avslutande 
Motesordforande forklarade arets foreningsstamma avslutad. 
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Motesordforande- 
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Charlotte Karlsson 
Justerare 
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