PROTOKOLL

Brf Akallahtijden

Sida I av

2018-05-24

Protokoll fort vid Brf Akallahojdens foreningsstiimma

Datumochtid:

2018-05-24, kt 19.00

Plats:

Akalla by

1

F0reningsstfl mmans tippnande
Styrelsens ord{iirande, [-ove Strandberg, hiilsar alla viilkomna till den ordinarie
{tireningsstiimman avseende riikenskapsiret 201 7-01-01 --201 7- l2-3 I och ftirklarar
stiimman 6ppnad.

2.

Yal av stiimmoordfiirande
Lars-Ake Henriksson ftiresl6s som stiimmoordltirande.
Stf,mman b€slutrr att viilja Iars-Ake Henriksson

3.

till

stiimmoordfiirande.

Anmiilan av stemmordfiirandens val av sekreterare
Stdmmoord{iiranden anmiiler Catharina Ihrman aft fora protokoll.

4.

Godkf,nnande av r0stlAngden
Uppriittande av ftirteckning 6ver niirvarande medlemmar har skett genom
avprickning. F6rteckningen upptar 36 r<istberiittigade medlemmar, samt 7 icke
rdstberiittigade.

Stflmman beslutar att godkiinna ftirteckningen som r6stltingd. ( Bilaga I )

s.

Friga om nflrvaroriitt vid ftireningsstemman
Stiimmoordliirande konstaterade att alla pi denna sttimma hade n?irvarortitt.

6.

Godkiinnande av dagordningen
Stlimman beslutar att godkiinna dagordningen. (Bilaga 2)

7.

Yal av tvi personer att jiimte ordftiranden justera protokollet
Till justerare aft jemte ord{iiranden justera protokollet valdes Raili Airas och
Gunilla Nylander.

8.

Val av minst tvfl rtistriiknare
jiimte ordfiiranden justera dagens protokoll samt r<istriiknare Raili Airas och
Gunilla Nylander.

Till

aft

Stiimman beslutar att viilja Raili Airas och Gunilla Nylander till justerare samt
rdstriiknare.

k
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9.

Frflga om kallelse skett i behtirig ordning
Kallelsen delades ut den 25 april.

Stflmman beslutar aft anse sig behdrigen kallad.

10. Genomgflng av styrelsens lrsredovisning
Stiimmoordfitranden laste upp rubrikema och noterna. lnga synpunkter

pi handlingen

liimnades.

Stf,mman beslutar att godkiinna styrelsens Arsredovisning och att diirmed liigga den

till handlingarna.
11. Genomg{ng av revisorernas berettelse
Revisom liiste upp uttalande om irsredovisningen samt tillstyrkte att stamman faststiiller resultat- och
balansriikning, behandlar resultatet enligt lorslaget i ftirvaltningsberiittelsen och beviljar styrelsen
ansvarsfrihet.

Stiimman beslutar att godkiinna genomgingen och revisoremas beriittelse lades
diirefter till handlingama.

12. Beslut om faststiillande av resultatriikning och balansriikning
Stiimmoordftiranden gick igenom rubricerade handlingar.
Stf,mman beslutar att faststiilla resultat- och balansr?ikning lor riikenskapsiret

13. Beslut i anledning av bostadsreffsftireningens vinst eller
enligt den faststiillda balansriikningen

f0rlust

Stf,mman beslutar att godkiinna styrelsens ftirslag till resultatdisposition fiir
riikenskapsiret enligt den faststiillda balansriikningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet

ftir styrelsens ledamiiter

Stiimman beslutar att ge styrelsens ledamdter ansvarsfrihet fdr den giillande
perioden.

principer fiir andra ekonomiska ersettningar
ftir styrelsens ledamtiter, revisorer samt valberedning

15. Beslut om arvoden och

l-ars Asplund liiredrog valberedningens {iirslag:
Styrelsen
Revisorn
Redakt<iren ftir infobladet
Ansvarig fiir fiireningens
webbsida

5 basbelopp

kr
kr
4.000 kr
9.000
5.000

Okning med 0,5 basbelopp
Ofiiriindrat
Oftiriindrat
Oftiriindrat

#
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Arbetsgnrpper (befintliga och
kommande) samt valberedning

max 2,5 basbelopp tikning med 0,5 basbelopp

Stiimman beslutar enligt valberedningens ftirslag. Beslutet var enhiilligt.
16. Beslut om antal styrelseledamtiter och suppleanter
Valberedningen ftireslir antalet suppleanter till tvi, en okning med en person.
Antalet ledamdter lorblir o{iir2indrat, dvs etta.
Stiimman beslutar att enligt valberedningens ftirslag

17. Val av styrelseledamtiter och suppleanter
Valberedningens ftirslag

Ledamiiter
l,ove Strandberg
Reija Rissanen
Annette Amkil
Carmen Gonzalez
Paul Gubril
Martin Nylander
Sofia Holander
Fredrik Persson

till ledam6ter

och suppleanter

Pargasgatan I
Pargasgatan 30
Torneigatan 29
Pargasgatan 8
Pargasgatan 32
Pargasgatan l2
Pargasgatan 3

Tomeigatan

I5

i styrelsen:

1

ir kvar av mandatperioden
ir kvar av mandatperioden

1

6Lr

1

ir kvar av mandatperioden

1

kvar av mandatperioden

Omval, 2 ir
Omval, 2 ir
Omval, I ir
Nyval, 2 ir

Suppleanter
Alej andra Pizarro Tome6gatan 2l
Vikram
Pargasgatan 4

Singh

Nyval,
Nyval,

ar
ar

Inga ytterligare nomineringar finns avseende suppleant i styrelsen

Stiimman beslutar att godkiinna fiirslaget.
18. Presentation av HSB-ledamot
HSBs representant Jan Olofsson presenterade sig.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant
Valberedningen foreslog att fiireningen har en revisor och en suppleant.
Stamman beslutrr att godkiinna forslaget.

20. Val av revisor/er och suppleant
Valberedningen fiireslir en fiireningsvald revisor och en fiireningsvald
revisorsuppleant.

Ordinarie revisor
Kristin Lidbiick

Pargasgatan

30

Nyval, I

ir

#-
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Inga ytterligare nomineringar finns avseende ftireningsvald revisor.

Stiimman beslutar att viilj

a

ordinarie ftireningsvald revisor enligt valberedningens

florslag.

Suppleant
Kerstin Hamesk Torneigatan

39

Nyval, I

ir

Inga ytterligare nomineringar finns avseende ltireningsvald revisorsuppleant.

St$mman beslutar att viilja fiireningsvald revisorssuppleant enligt valberedningens
fiirslag.

21. Beslut om antal ledam0ter i valberedningen
Valberedningen informerade om att den bestod av lrra ledamiiter t o m mars,
diirefter av tre . Iars Asplund menade att gruppen varit rtirande eniga i sina
diskussioner. Enligt ledamtiterna btir gruppen besti av fyra personer.
Stiimman beslutar att godkiinna valberedningens ftirslag om oltiriindrat antal
ledamtiter.

22.Yal av valberedning, en ledamot utses till valberedningens
ordftirande
De tre ledamiitema seger vara beredda att fortsiitta under 2018/2019.

St.iimmoordftiranden liimnade ordet fritt ftir val av en liirde ledamot. Eva Kjulsten
anmSlde sitt intresse.

Valberedning
l,ars Asplund, Anne-Marie Andersson, Eva Kjulsten och Yngve Segerstrdm.
lnga ytterligare nomineringar finns avseende valberedningen.
Stiimman fiireslir Iars Asplund

till valberedningens ord{tirande.

Stiimman beslutar att godkiinna valberedningens ftirslag samt att viilja lars
Asplund till dess ordfiirande.

23. Val av ombud och ersettare till distriktsstiimmor samt 0vriga
representanter i HSB
Fdreningens ordlorande {iireslir att hiinftira frigan till beslut av styrelsen.
Stiimman beslutar att godkiinna liireningsordlorandens lorslag.

24. Godkiinnande av ftireningsstiimmas beslut den 12 april 2018 att
anta nya stadgar
Stiimman beslutar att godkiinna ovanntimnda stiimmas ftirslag att anta nya stadgar.
Beslutet var enhiilligt.

+/+
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25. Av styrelsen till ftireningsstemman hiinskjutna frAgor och av
medlemmarna anmllda firenden som angivits i kallelsen

25.1

Motion angdende trdd och portar inkimnad av Peter Yeung, Tl9

Stiimman beslutar att avstyrka motionen enligt styrelsens fiJrslag.

25.2

Ftirslag

frin styrelsen giillande trafrkhinder pi

omrAdet.

Stiimman beslutar att ge stlrelsen i uppdrag att stlrelsen fick till uppdrag att
undersdka miijlighetema till trafikhinder och redovisa vid en extrast?imma i hrist.

26. Ftireningsstemmans avslutande
Stiimmoordftiranden tackade de niirvarande och ber6mde styrelsen ftir en utmiirkt
verksamhetsberlttelse och Arsredovisning. Diirmed avslutades m6tet.

Efter stiimmans avslutande erbjtids tillftille till allmiinna frigor.

Vid pennan

Q

*U

a

i,o'1 g^q*

Catharina Ihrman

Justerat

Ake
Stiimm

'l-$(1"'Raili Airas

o t'tn"'r't" l{ 1 la'uau
Gunilla Nylander

r-

KALLELSE TILL FORENINGSSTAMMA
Medlemmarna i HSB:s Brf Akallah<ijden kallas hiirmed till ordinarie
foreningsstdmma torsdagen den24 maj kl 19.00 i Akalla By. Kaffe
serveras

frin kl

18.30.

Dagordning

1.

Ftireningsstdmmans oppnande
2. Yal av stdmmoordfiirande
3. Anmiilan av stdmmoordfiirandens val av protokollftirare
4. Godk5nnande av rristldngd
5. Friga om niirvaroritt vid fiireningsstdmma
6. Godkiinnande av dagordning
7. Yal av tvi personer att jiimte stimmoordliiranden justera protokollet
8. Val av minst tvi r6striiknare
9. Friga om kallelse skett i behorig ordning
10. Genomg6ng av styrelsens irsredovisning
I 1. Genomg6ng av revisoremas beriittelse
12. Beslut om faststiillande av resultatriikning och balansriikning
13. Beslut i anledning av bostadsriittsforeningens vinst eller fiirlust enligt den faststiillda
balansriikningen
14. Beslut om ansvarsfrihet lor styrelsens ledamoter
I 5. Beslut om arvoden och principer fbr andra ekonomiska ersiittningar ftir styrelsens
ledamoter, revisorer samt valberedning
16. Bcslut om antal styrelseledamdter och supplcantcr
17 . Yal av styrelseledamiiter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20.Yal av revisor/er och suppleant
21 . Beslut om antal ledamdter i valberedningen
22.Yal av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordltirande
23. Yal av ombud och ersiittare till distriktsstiimmor samt 6wiga representanter i HSB
24. Godkiinnande av fiireningsstdmmans beslut 2018-04-12 att anta nya stadgar.

Beslutet vid den fiirsta fiireningsstemman fattades med acklamation. Beslutet skall for
att vara giltigt bitriidas av minst tvi tredjedelar av de rtistande vid denna andra stdmma
25. Av styrelsen till ftireningsstdmman hiinskjutna frigor och av medlemmar anmiilda
drenden som angivits i kallelsen
25. l.Motion frin Peter Yeung giillande portar och tred
25.2.Fdrslag frin styrelsen gdllande trafikhinder pi omridet
26. F<ireningsstdmmans avslutande
For information om deltagande i st?imma, ombud, fullmakter och rdstning, se $18 i fiireningens stadgar.
Dessa finner du pi ftireningens hemsida, diir du iiven kan liisa fiirslaget till nya stadgar.
Uppsattes 2018-04-25

Niirvaroftirteckning vid Brf Akallah6jdens ftireningsstiimm a 20 18-05 -24

Rtistberiittigade

Lgh nr
001

003

030
032
038
04s
047
073
091

09s

096
105
113

186

194
205
208
268
272
083
143
155
161

162
1,67

I71
172

179
183

223

231
245
246
248
2s3
256

Namn
Liisa Ohra-Aha
Eva Bjdrklund Bemtsson
Anne-Marie Andersson
Love Strandberg
Sofia Holander
l,ennart Svensson
Raili Airas
Britt-Marie Leyon
Lars Alm
Gunilla Nylander
Catharina Ihrman

Adress
P 11
P11
P1
P1

P3
P21
P21
P22

Pl0
Pt0
P12
P8

Carmen Gonzales
Kyong Suk Grundfelt
Lars Asplund
Paul Gubril
Liliane Ogenstad
Eva Kjulsten
Lena Larsson
Barbara Tritica
Alejandra Pizzaro
e Segerstrdm
Fredrik Burman
Anne Catrin Sandstrom
Hikan Stiderlund
Inger Lundstr6m
Elishwa Beniamin
Anne Hedlund
Carina 6stman
Fredrik Persson
Annica Sunnerfors
Ralph Jonsson
Lundstedt
Elyas Minizeh
Ann-Therese Sriderquist

T31

Alnette Arnkil
M
Asplund

729
T29

P2

P30

P32
P30

P38
P26
P28

T2r
T47

T7
T5
T5
T13
T11

Ti1
Tt7
T15

T4t
T

3'.7

T33

T3t

Icke rdstberiittigade

Lgh nr
091

095
083
186

162

t72

Namn
Birgitta Alm Keijser
Martin N vlander
David Barrios
Kristin Lidbiick
Ingalill Ardersson
Arhrro Martinez

Adress

Pl0
P12
P21
P30

T5
T11

