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51. Stämmans öppnatide 
Vice ordförande Lars Asplurid halsade alla viilkomna och förklarade stämman öppnzd 

42.  Val av ordförande vid stiimrnan 
Stämman beslutade att utse S tefan Johansson till stammoordförande. 

33, Anmälan av stammoordförandes val  av protokollfiirare 
Stefan Johansson meddelade att han utsett Love Strandberg till protok~llförare 

34. Godkännande av röstlanpd 
Det antecknades att 49 röstberättigade medlemmar var nikvarande, s a m t  därutöver 4 fu1lniill;ter. 
Stamman beslutade att godkänna rös t l~gden.  

45. Fastställande av dagordning 
Stämman Tirklarade dagordningen for faststilld. 

56. Val av tv.A personer att iiimte stiimrnoordforande iustera protokollet samt val av  
röstraknare 
Stämman beslutade att utse Catharina Ihrrnan och Ralph Jonsson till både justerare och r ö s t r h a r e .  

37. Fr6ea om kallelse behörigen skett 
Stammoordforande informerade om den stadgebundna tiden. Det fastslogs att kallelsen var iippsatt i 
portarna inom föreskriven tidsram. Stämman förklarade si g behörigen kallad. 

58. Stvrelsens Arsredovisning 
Stammoordforande gick igenom styrelsens hrsredovisning genom att läsa rubrikerna och ge 
stammudeltagarna möjlighet att stalla fragor och kommentera. 

Anna Luildh fi-agade varför värmekostnader och ijvriga driftskostnader har ökat samt vad som ingår 
i de senare. Raili Airas svarade att h r t u m  har andrat sitt system for prissättning samt att vintern 
vari t  kall och 15113. Drj ftskostnadema inkluderar blaiid m a t  konsultkostnader for garaget. Frågor 
~ippstod aven kring sliillnaden mellan inre och yttre fond och vad som hänt med den årliga 
avsättningen till den inre fonden. Raili Airas svar var att denna har upphört för många år sedan, men 
att de bostadsrattsinnehavare som har pengar kvar på inre fondrti kan använda dessa till reparationer 
på Iiigenheten. 

Srarniii:iti beslu titde att godkänna årsredovisningen, vilken därmed lades till handlingma. 

49. Revisorertias herHttelse 
Deil förenirigsvalde revisorn Jan Stålhandske hänvisade till deri utdelade revisorisber~ttelsen och 
meddelade staininai~ revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gri i lya h e t .  

Stiiniinan beslutade att godlcailna revisorernas beraltelse, vilken drrrnird lades tlI1 h u n c l l i r ~ ~ i n a .  

41 O. Beslut om friststallande av  resultat- och balansrakiiingeri 
Stfirnman beslutade enhSlligt att fastst3lln 5rets resriltat- och balatisraki-iing. 



51 1.  Beslut i anledning av årets resultat enligt balansriiknin~en 
Stcirnrnan beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag. 

$1 2.  Beslut i fraga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Sranirnan beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvars frihet. 

413. Fr i ta  om arvoden för styrelsen och revisor 
S tammoordföranden redo& orde för valberedningens fijrslag. Diskussion uppstod kring arvodet till 
arbetsgrupperna och stämman rekommendzrar att valberedningen i samrad med styrelsen utarbetar 
ett tydligare förslag för finansiering. Stammoordföranden papeliar ocksa att denna punkt bör 
förtydligas p i  dagordningen. 

Stämman beslutade enhalligt att godkänna valberedningens förslag om arvode t i l l  arbetsgrupperna 
om totalt 1,5 prisbasbelopp. 

Stamman beslutade e~dilialllgt att godkänna förslaget till styrelsearvode p5 J prisbasbelopp att 
fördelas inom styrelsen. 

S tai~~moordförande pipekar att valbcredningen inte lämnat något försliig t i l l  m o d e  for revisorn. 
Raili Airas informerade om att revisorn under 2012 Ett  ett amode p i  9000 kr och föreslog 
o förändrat belopp. 

Stämman beslutade enhälligt att godkänna förslaget t i l l  arvode för revisorn p i  9000 kr. 

614. Viil av stvrelselediirnöter och -suppleanter 
StTmmoordforanden redoglorde for valberedningens förslag till styrelseledamöter: Johan Lindblom, 
omval 3 Ar, Eiljana Tofilovska omval 2 Ar, Love Strandberg omval 2 år, Lars Alm nyval 2 ir, 
Margareta Asplund, fyllnadsval 1 Ar (t';jr Eva KJ ulsten). Raiii Airas och Frank Gaverot har 1 i r  kvar 
av mandatperioden. Utöver dessa utser aven HSB en Iedmot i styrelsen. 

Lars Alm meddelade att Iian endast ställer upp pA ett års fyllnadsval. Stämmordförande fragade 
därför Margareta Asplund om hon är beredd att gå in p5 tvh Ars n ~ v a l ,  i stallet G r  pi ett års 
fyllnadsval, vilket hon accepterade. Valberedningens förslag modifierades dirfor enligt ovan. 

Kristin Lidback i3reslog Catharina Ihrman som ny ledamot. Stämmourdförande f'rigade sryrelsen 
om det var acceptnbrlr med en utökning av styrelsen. Love Strandberg svarade att ett udda antal i 
styelseri vore önskvart och att en utökning därför vore acceptabel. StYmmoordförande föreslog att 
Catharina Ihrman gir in p i  ett %r, vilket hon accepterade. 

Stainmoordforande redogjorde därefter för valberedningens förslag till stj~elses~ippleanter: Niklas 
Norberg, omval 1 Ar, Mattias Svenssorio nyval 1 Sr, Paul Gubril, 1 år. 

Eva KjiiIsten föreslog att Paul Ciubril gAr iipp som ordinarie ledamot. Paul GubriI meddelar att han 
önskar kvarsti som suppleant. 

Staininan beslutside enhalligt arr valja  ii^ ari iiiiri~nda personer till styrelseledanzöter. 

Sr ;iri~il-im beslutade enhälligt att godkiirul~ i alberediii ngens förslag till suppleantei- 



415. Val av revisor och -suppleant 
Stammoordforandzn berättar att valberedningen inte funnit nagon revisor och föreslagit Ersida 
Ivlansoor som revisorssuppleant. Raili hiras föreslh Kerstin Hamesk som ordinarie revisor. Oskar 
Westerberg föreslir att en extern revisor fr3n KPMG tas in i stallst för föreningens förtroendevalde 
revisor. Diskussion utbryter kring värdet av en r~terligare extern revisor och kostnaden fur en sidan 

Staminoordförande föreslir att frigan delas iipp i tvi delar: dels om en estern revisor ska tas i r i  i 
stallet for en foreningsvald revisor, dels vilketi revisor som ska utses som f3Ijd av det tidigare 
beslutet. 

Stämman beslutade att en foreningsvaid revisor utses 

Stanirilail beslutade att välja Kerstin Harnesk till revisor. 

Stamrniin beslutade att välja Ersida hlaiisoor till revisorssuppleant. 

416.Val av valberedning 
Stammoordförande redogör for valberedningens förslag till ny valbzredriing: Gunilla Landkvist och 
Sofia Drossou samt Carina ~s tn ia r i  otn inget annat förslag laggs. hlonica Danielsson föreslhr sig 
själv. Catharina Lhrman föreslår Anna Lundh. 

Stämman beslulade att utse Gunilla Landkvist, Sofia Drossou, Anna Lundh och Monica Danielsson 
t i l l  valberedning med Gunilla Landkvist som sammailiia1lande. 

617. Val av representation i HSB 
Stämman beslutade att överskjuta areildet tiIl styrelssn. 

61 8. Anmälda iirenden och frlipor. 
Stammoordförande presenterade motionerna en efter en och Iamnade därefter ordet fritt. 

Motion OPII sol t~erg i  Motionen irilamnad av Lars Nerkr, som ej närvarade p5 stämman. Kort 
diskussion om finansiering och K-märkning utbryter. 

Staniniari beslutade i enlighet med styrekeris förslag att uppdra åt sty~elsen att utreda fr5pri  i idare 

,%fotton om ekonomisk erstittning till is~rlbe~~~inlngen.  Motionen inlämnad av Sofia Drossou som ej 
närvarade på stämmaii. 

Stamman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motioiien besvarad 

LKstriiig r r i J  pcirtuvnn. Motionen inlämnad av Britt-Marie Persbeck som ej nibvarade på stam~na~i .  
Disliussion utbryter kring fomiuleringar i motionen, framförallt gällande tid for öppning. 

St3nitiian beslutade i enlighet med st)-relsens förslag att inte andra öppettiderna för närvarande. 

Ti~isbsgt-hltsning av styrelse~trb~te. Stammoordförande konstaterar art incitionzri ar ett srri~lgeiirend:: 
och att ett bifall av denna maste t~llias som att hiinskjuta frågan till styrelsen för att förbereda ett 
förslag till nästa s t "  a~nrnrt. 

Stainmail beslutade efter votering i enligliet ]lied st)-relsefis fdrslag arr :ivslA motionen 



41 9. Stämmans avsIutnine. 
Stämmoordföranden förklarade motet avslutat. 

Vid protokollet 

Love Strandberg Y 
Justerat i 

St fa Joh sson Catharina Ihnnan 


