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HSB Brf Akallahojden
Protokoll ordinarie ftireningsstiimma
Datum/tid

2014-05-19, kl 19:00

Plats

Akalla By

1.

-

201 5

20:30

Fcireningsstdmmans rippnande
Styrelsens ordforande, Love Strandberg, halsar alla velkomna till den ordinarie foreningsstamman
avseende riikenskapsAret 2014-01-01 - 2014-12-3'1 , i det foljande benamnt rakenskapsaret samt
godkannande att anta nya normalstadgar enligt tidigare beslut och forklarar stamman oppnad.

2.

Val av stimmoordf<irande
Tomas Merio f0reslas som stammoordforande.

Stimman beslutar att velja Tomas l\4erio som stammoordforande.

3. Anmilan

av stiimmoordf<irandens val av protokollfcirare

Stammoordforanden anmeler Nathalie Dandeby att fora protokoll.

4.

Godkdnnande av rcistlingd
Upprattande av forteckning over narvarande medlemmar har skett genom avprickning
Forteckningen upptar 46 rostberattigade medlemmar varav 2 med fullmakt.
Bilaqa '1.

Stamman beslutar att godkanna f0rtecknlngen som rostlangd

5. Godkdnnande av dagordning
Stamman beslutar att godkanna dagordningen. Bilaqa 2.

6. Val av tvi personer

att jdmte stimmoordf<iranden justera protokollet samt

val av rristrdknare
Till att jamte stammoordf0randen justera dagens protokoll samt rostreknare foreslAs Eva Kjulsten
och Birgitta KeUser.

Stamman beslutar att valja Eva Kjulsten och Birgitta Keijser tilljusterare amt rostraknare.
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7.

FrAga om kallelse behcirigen skeft
Kallelsen delades ut tillsammans med arsredovisningshandlingar

Stamman beslutar att anse sig behorigen kallad.

8. Styrelsens irsredovisning
Stammoordforande gar rubrikvis igenom arsredovisningen for rakenskapsaret.
Bilaqa 3.
Under redovisningen ges mojlighet for stammodeltagarna att stalla fragor, som besvaras
omgAende.

Stamman beslutar att godkainna genomgAngen och lzigga arsredovisningen f0r rakenskapsaret
till handlingarna.

9.

Revisorernas berettelse
Revisorernas berattelse avseende rakenskapseret foredras av sEmmoordforande.
Bilaqa 4.

Stdmman beslutar att godkanna genomgAngen och lagga revisorernas berattelse for
r,ikenskapsaret till handlingarna.

10. Beslut om

faststillande av resu ltatrdkningen och balansrikningen

Stamman beslutar att faststalla resultatrakningen och balansrakningen for rakenskapsaret

1

1.

Beslut i anledning av ftireningens vinst eller fcirlust enligt den faststdllda
balansrAkningen
Stamman beslutar att godkenna styrelsens forslag till resultatdisposltion for rakenskapsaret enligt
den faststallda balansrakningen.

12.Beslut i frAga om ansvarsfrihet fcir styrelseledam6terna
Stamman beslutar enhelligt att bevilja styrelsens ledamOter ansvarsfrihet fdr rakenskapsaret.
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13. FrAga om arvoden f<ir styrelseledamtiter och revisorer
Valberedningen fdreslar;
till styrelsen 4 prisbasbelopp att fritt fordela inom sig,
till revisorn 9000kr,
till redaktoren f6r infobladet 4000 kr,
till ansvarig fdr foreningens webbsida 4000 kr,
samt 1,5 prisbasbelopp for styrelsen att fordela som arvode och aktivitetsbidrag till arbetsgrupper
och aktivitetsgrupper i foreningen.
Mdtesordforande fragar stamman om det finns ytterligare forslag p6 arvode.
lnga ytterligare f0rslag finns.

Stamman beslutar enligt valberedningens forslag

14.Val av styrelseledamciter och suppleanter
Valberedningen foreslar att den foreningsvalda styrelsen i fodsattningen ska besta av 8 ordinarie
Iedamoter och 1 suppleant.

Stamman beslutar enligt valberedningens forslag.
Av de 8 ledamoterna som ska utgora styrelse, ster 5 platser for omval eller nyval
Valberedningen redovisar sitt f0rslag till styrelse:

Ordinarie ledamdter
Raili Airas

Frank Gaverot
Paul Gubril
Catharina lhrman
Love Strandberg
Steivor Berntsen
Martin Nylander
Reija Rissanen

Pi friga

1 ar kvar
1 5r kvar
1 ar kvar
Omval 1 Ar

Omval 2 ar
Nyval 2 ar
Nyval 2 ar
Nyval 2 ar

frAn stammoordforanden finns inga ytterligare nomineringar

Stamman beslutar att velja nya styrelseledamoter enligt valberedningens f0rslag

Suppleant
l/lattias

Svensson

Omval 1 ar

lnga ytterligare nomineringar finns avseende suppleant

Stamman beslutar att velja suppleant enligt valberedningens f0rslag
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15.

Val av revisor/er och suppleant
Valberedningen foreslar att valja en ordinarie foreningsvald revisor och en foreningsvald
revisorssuppleant.
Valberedningen redovisar sitt forslag angaende foreningsvald revisor och revisorssuppleant

Ordinarie revisor
Kerstin

Harnesk

Omval

I

er

lnga ytterligare nomineringarfinns avseende f0reningsvald revisor.

Stamman beslutar att valja ordinarie f0reningsvald revisor enligt valberedningens forslag.

Suppleant
Kristin

Lidb:ick

Nyval

I

er

lnga ytterligare nomineringar finns avseende revisorssuppleant.

Stamman beslutar att valja fdreningsvald revisorssuppleant enligt valberedningens f0rslag.

16.Val av valberedning
Valberedningen informerar att man varit fyra ledamoter frAn f0regAende stamma och helst ser att
valberednin gen f0rblir oforandrad.

Stamman beslutar att
som sammankallande

i

om mojligt - lata valberedningen besta av fyra ledamoter varav en utses
valberedningen.

Pi friga frAn mOtesordforande svarar nuvarande valberedare Ann-Marie Andersson, Lars
Asplund och lvlonica Danielsson att de er beredda att vara med ivalberedningen ytterligare ett ar
Pi friga frin motesordforande om ytterligare nomineringar, foreslas Ynvge Segerstrom, Yngve
Segerstrom tackar ja till nomineringen.
Stamman beslutar att valja Ann-Marie Andersson, Lars Asplund, Monica Danielsson samt Yngve
Segerstrom som valberedning intill nasta ordinarie stamma, och ger valberedningen i uppdrag att
utse sammankallande.

17.

Erforderligt val av representation i HSB
Stammoordforande redogor kortfattat fdr dessa representanters roll i HSBs parlamentariska
organisation och f0reslar stamman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

Stamman beslutar att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

18. Godkdnnande av nya stadgar
Stammoordforande informerar om att detta ar andra lasningen och beslutet skall fdr att vara giltigt
bitradas av minst tvi tredjedelar av de rdstande vid den andra torenlngsstamman,

Stamman beslutar enhalligt att i andra lasningen anla 2011 ars normalstadgar for HSB

Bostadsrattsforeningar.
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19.Ovriga i kallelsen anmdlda arenden

19.1

MotiongallandeKabeldragning.
Stamman beslutar att bifalla motionarens yrkande enligt styrelsens f0rslag.

19.2

Motion gallande atervinning av klader

Stamman beslutar att avslS motionarens yrkande enligt styrelsens forslag.

19.3

Motion gallande eluttag

Stamman beslutar att bifalla motioniirens yrkande enligt styrelsens f0rslag.

19.4

Motion giillande vindkraft

Stamman beslutar att avslS motionarens yrkande enligt styrelsens f0rslag.

19.5

Motion gallande trad pa kommunalgangen

Stamman beslutar att bifalla motionarens yrkande enligt styrelsens forslag samt ger
styrelsen i uppdrag att utreda vem traden tillhor.

19.6

Motion gzillande bilinfart

Stemman beslutar att avsla motionarens yrkande enligt styrelsens fOrslag.

19.7

Motion gellande faillbara stolar itrapphus

Stamman beslutar att avsla motionarens yrkande enligt styrelsens f0rslag.

20.

Bergvlrme informationspu nkt
Styrelsen informerar om att man vid foregaende ordjnarie stemma fick iuppdrag att utreda
bergvarme. Detta har man undersokt och underlag kommer distribueras till samtliga innehavare
och styrelsen kommer att kalla till en extra stamma for att ta beslut.

21.6vriga frAgor
lvledlemmarna fick tillfalle att stalla frigor som besvarades av styrelsen. lnga beslut togs

22. Ftireningsstemmans avslutande
Stammoordforande tackar medlemmarna f6r visat intresse och fdrklarar stamman avslutad samt
tackar styrelsen for utfort arbete med en varm applad tillsammans med medlemmarna.
M6tet avslutas kl. 20.30.
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Vid p rotokollet
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