HSB AkallahOjden
Protokoll f6rt vid foreningsstdmman
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Datum och tid: 2019-05-it kt. 19.00-20.00
Plats. Akalla bys samlingslokal
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$ Ftireningsst6mmans <ippnande
Foreningens styrelseordforande, Reija Rissanen, helsar alla valkomna till den
ordinarie foreningsstamman avseende rdkenskapsAret 2018-01 -O1 --2018-1231 och cipprar motet.
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$ Val av stdmmoordfrirande
Till stdmmans ordforande foreslAs stammans inbjudna gast Tomas Merio, VD
Borg & Merio fastighetsfdrvaltning.
Stamman beslutar atl valja Tomas Merio till stammans ordforande.
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$ Anmiilan av stemmoordf6randens val av protokollf<lrare
Stiimmoordforanden anmdler Alejandra P Carrasco att fOra protokoll
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$ Godkiinnande av rdstlangden
Upprattande av forteckning over narvarande medlemmar sker genom
avprickning Fdrteckningen upplat 44 rostberattigade medlemmar
StAmman beslutar atl godkdnna forteckningen som rostlangd. (Bilaga nr. 1).
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$ Friga om ndrvarordtt vid fcireningsstdmma
Stdmman konstaterar att endast motesordf6randen inte iir medlem

i

f0renrngen.
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$ Godkiinnande av dagordningen
Dagordningen beslutas i enlighet med framlagt forslag. (Bilaga nr 2)
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$ Val av tvA personer att jemte ordfdranden justera protokollet
Till att jamte ordforanden lustera protokollet f6reslAs Raili Airas och Gunilla
Nylander.

Stdmman beslutar all valja Raili Airas och Gunilla Nylander
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$ Val av minst tvA r6striiknare
Till rdstrdknare f6reslds Raili Airas och Gunilla Nylander

Stdmman beslutar att valja Raili Airas och Gunilla Nylander
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$ Fr6ga om kallelse skett i behdrig ordning
Stdmman finner atl foreningsstamman kallats i behorig ordning
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10 $ Genomging av styrelsens Srsredovisning
Stdmmoordforanden lSser upp rubrikerna och noterna. Medlemmarna stdller
frdgor och fAr svar.
Stdmman beslutar all godkenna styrelsens Arsredovisning och att darmed
lagga den till handlingarna (Bilaga nr. 3).

1'l $ Genomging av revisorernas berattelse
Revisorn, Kristin Lidbdck, lSser upp forsta delen av uttalandet om
Arsredovisningen samt tillstyrker att st6mman faststailler resultat- och
balansrdkning, behandlar resultatet enligt forslaget iforvaltningsberattelsen och
beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
En medlem uppmdrksammar en felaktighet i styrelsens uttalande om
revisionen, punkt 12. Den riktiga lydelsen ska vara: Vi har pA ett riktigt satt
bokfort och lamnat upplysning i Arsredovisningen om att foreningen dr en sA
kallad dkta bostadsrattsforening.
Stamman beslutar all godkanna genomg6ngen och revisorernas berattelse
lades ddrefter till handlingarna. Bilaga nr. 4).

12 $ Beslut om faststillande av resultatrdkning och balansrtikning
Stdmmoordforanden gir igenom rubricerade handlingar och medlemmarna
stdller fr6gor och far svar av styrelsen.
Stamman beslutar alt faststalla resulta! och balansrakning for rakenskapsAret
(Brlaga nr. 5).
13 $ Beslut i anledning av bostadsrattfdreningens vinst eller fdrlust enligt
den faststdllda balansrdkningen
Stdmman beslutar att godkainna styrelsens forslag till resultatdisposition for
rdkenskapsAret enligt den faststdllda balansriikningen

14 $ Beslut om ansvarsfrihet ft5r styrelsens ledamdter
Stdmman beslutar enhdlligt att ge styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for
mandatperioden.
15 S Beslut om arvoden och principer fdr andra ekonomiska erstittningar fdr
styrelsens ledamdter, revisorer, valberedning och de andra
fdrtroendevalda som valts av f6reningsstdmman.
Valberedningen har berett frAgan. Valberedningens forslag avseende arvoden
mm:

Arvodesfiirslag
Styrelsen
Revisorn
Redaktoren for
lnfobladet
Arbetsgrupper och
aktiviteter

5 basbelopp
9 000 kr
5 000 kr

Of6rdndrat
Ofordndrat
OfOrandrat

2,5 basbelopp Of6r6ndrat
For styrelsen att fordela som arvoden och

lVlax
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aktivitetsbidrag till arbetsgrupper och
aktivitetsgrupper i foreningen. FrSn och med i 6r
ingSr arbetet med utvecklingen av webbplatsen har
Stamman bes/ufar enligt valberedningen f6rslag

15 $ Val av styrelseledamdter och suppleanter
Valberedningens fOrslag avseende ledamoter och suppleanter i styrelsen

Ledamdter
Paul Gubril
Martin Nylander
Fredrik Persson
Reija Rissanen
Annette Arnkil
Alejandra Pizarro Carrasco
Tilaye Bekele
Anne Martinez Hedlund

Pargasgatan 32
Pargasgatan 1 2
Torne6gatan 1 5
Pargasgatan 30
Tornedgatan 29
TorneAgatan 2'1
Pargasgatan 7
TorneAgatan 21

Suppleanter
Hridi Karim
Agneta Tsitsibis

Torneigatan 37
Pargasgatan 44

1 Ar kvar av mandatperioden
1 Ar kvar av mandatperioden
1 Ar kvar av mandatperioden

Omval, 2 5r
Omval, 2 5r
Nyval, 2 6r
Nyval, 2 Ar
Nyval, 1 6r

Nyval.
Nyval,

1

al

1

ar

lnga ytterligare nomineringar finns avseende styrelseledamOter eller
suppleanter.
Stamman beslufar en gt val beredningens f6rslag.
Ii

17 $ Presentation av HSB-ledamot.
HSBs representant Jan Olofsson presenterar sig
18 $ Val av revisor/er och suppleant
Valberedningens forslag till foreningsvalda revisor och suppleant

Revisorer
Kristin Lidbdck

Pargasgatan

30

Omval, 1 5r

Torneigatan

39

Omval, 1 6r

Revisorssuppleant
Kerstin Harnesk

nga ytterligare nomineringar finns avseende f6reningsvalda revisorer
eller suppleant.
I

Stamman bes/utar enligt valberedningens forslag
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19 S Val av valberedning, en ledamot utses

till valberedningens

ordfdrande
Stdmmoordf6randen ldmnade ordet fritt fdr val av valberedning. Den
sittande valberednings fyra ledamoter sager vara beredda att fo(satta
under 2019i2020. Flera andra medlemmar fdresldr sittande valberedning
inklusive sittande sammankallande, dvs:
Lars Asplund, valberedningens sammankallande
Ann-Marie Andersson
Eva Kjulsten
Yngve Segerstrom

Stdmman beslutar i enlighet med forslaget
20 $ Val av ombud och ersSttare till distriktsstammor samt tivriga
representanter i HSB

Stdmmoordforanden f6resl6r att stamman delegerar frigan till styrelsen
Stdmman besrutar enligt forslaget.

till fdreningsstamman h6nskjutna frigor och av
medlemmar anmllda erenden som angivits i kallelsen.

21 $ Av styrelsen

lnga av styrelsen hdnskjutna frAgor eller av medlemmar anmdlda
drenden inkomna.
22 $ F6reningsstdmmans avslutande
Stdmmoordf6randen tackar medlemmar och styrelsen for aktivt
deltagande och avslutar m6tet.

Vid pennan

*qa,amP@""s*
Alejandra P Carrasco

Justerat

_____4a/2"
Tomas Merio
Stdmmoordfdrande
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Raili Airas

buw,(hfulaaler
Gunilla Nylander

