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ProtokoU fort vid ordinarie foreningsstamma med HSB:s bostadsrattsforening 
Ymsen i Stockholm 2008-11-24 

Lokal, Folkets Hus, Arsta Torg 

Stamman oppnades av foreningens ordfbrande Kristian Norsbo, som halsade alia 
valkomna. 

Stammans 
oppnade 

§1 
Ti l l ordfbrande vid stamman utsags Mikael Hoist. 

§2 
Ti l l protokollfbrare vid stamman utsags Helena Nilsson. 

Ordforande 

Protokollforare 

§3 
De narvarande 57 medlemmama antecknades pa en lista. 
Stamman beslutade att godkanna fbrteckningen som rbstlangd vid 
omrbstning. 

§4 
Stamman beslutade att faststalla dagordningen. 

§5 
Att jamte ordfbranden just era dagens protokoll utsags Staffan Lysell 
och Victoria Angsberg tillika rbstraknare. 

§6 
Stamman ansag att kallelse till foreningsstamman skett behbrigen. 

Godkannande av 
rostlangd 

Faststallande av 
dagordning 

Justeringsman 
Rostraknare 

Kallelse 

§7 
Styrelsens verksamhetsberattelse genomgicks av Mikael Hoist. Mikael Hoist 
gick igenom arsredovisning och resultatrakning punktvis. Fbr varje gruppering 
lamnades ordet fritt. Stamman beslutade godkanna arsredovisningen. 

..§8 
Revisoremas berattelse foredrogs av Karin Oberg. Stamman beslutade godkanna 
revisionsberattelsen. 

Styrelsens 
arsredovisning 

Revisoremas 
berattelse 

§9 
Stamman beslutade faststalla resultat- och balansrakningen per 2008-08-31. 

Resultat- och 
balansrakning 

§10 
Stamman beslutade att balansera arets bverskott om725 700 S E K enligt 
styrelsens fbrslag till resultatdisposition. 

Arets vinst 



• 
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§11 Styrelsens 
Stamman beslutade enhalligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for det gangna. ansvarsfrihet 
verksamhetsaret. 

§12 Arvoden 
Stamman beslutade att tilldela ordinarie styrelse ett arvode pa tva prisbasbelopp 
(prisbasbelopp 2008 ar faststallt till 41 000 kr) att fordela inom sig, samt 
till suppleanter per bevistat mote 400 kr (oforandrat) och revisor 4 182 kr (10,2 % av 

prisbasbelopp). 

§13 Val av styrelse 
I tur att avga ur styrelsen var de ordinarie ledamotema Niklas Turebrandt, och suppleanter 
Helena Nilsson, liksom suppleanten Urban Lindstedt. 

Da ingen av valberedningen kunde narvara redogjorde Ann Johnsson for valbered-
ningens forslag: 

Omval av de ordinarie ledamotema Niklas Turebrandt och Helena Nilsson 
pa tva ar. Nyval av suppleanten Bodil Johansson pa tva ar. 

Stamman beslutade enligt forslaget. 

§14 
Valberedningen foreslog omval av Karin Oberg som revisor pa ett ar och omval 
pa ett ar av Ingela Hallbrink som suppleant. 

Val av revisor 
och suppleant 

Stamman beslutade enligt forslaget. 

§15 
Ti l l valberedning foreslogs omval av Borje Tomdahl och Mikael Erixson. 

^ Som sammankallande foreslogs Mikael Erixon och som ledamot Borje Tomdahl. 
Stamman beslutade enligt forslaget. 

§16 
^ Stamman beslutade att styrelsen inom sig avgor vilka som skall representera 

vid distriktsstamma i HSB. 

Valberedning 

Val av rep 
vid distrikts
stamma. 

§17 
Motioner till arsstamman 
En motion bar inkommit till arets stamma med hemstallan att foreningens staty som 
stulits 2003 skuUe ersattas med en lamplig och trevlig skulptur. Stamman beslutade 
att avsla motionen i enlighet med styrelsens rekommendation. 

Ovriga fragor 

Ordfbrande Kristian Norsbo informerade medlemmama om att styrelsen lamnat in en 
Ansbkan om bygglov for porttak. Anledningen ar att dessa tak ska skydda fran nedfallande 
snb och is vid passage till och fran fastighetema. 

Ovriga fragor 

Bilaga 1 
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Styrelsen har aterigen borjat undersoka mojlighetema att forvarva gatan och lamnat in 
en ansokan om planandring. Skalen for detta ar den fortatning som redan skett i 
naromradet samt den ytterligare planerade fortatningen, vilken leder till okad inflyttning 
Och okat antal hilar. Om ett overtagande av gatan blir aktuellt kommer en 
extra stamma att hallas, eftersom detta ar ett arende som maste beslutas pa en stamma. 

I samband med arsredovisningen har styrelsen skickat ut en skriftlig information Bilaga 2 
om Brf Ymsens sophantering, dar dagens sopsuganlaggning beskrivs samt vilka 
tankbara altemativ som finns nar dagens sopsuganlaggning maste ersattas. Nar det blir 
aktuellt, vet man inte, men dagen narmar sig. Styrelsens avsikt med dokumentet var att 
informera medlemmama om att det fmns en beredskap att agera nar sopsuganlaggningen gar 
sonder, samt forbereda medlemmama pa att forandring da kan komma att ske. 

En medlem tog upp att man som nyinflyttad onskar fa information om att entredorramas 
kodlas slutar att flingera kl 22.00. 

En medlem onskade fa alia dokument, som arsredovisning, fran styrelsen via mejl. Det ar 
ett onskemal som styrelsen i dagslaget tyvarr inte kan uppfylla av administrativa skal 
svarade Kristian Norsbo och tillagde att arsredovisningen firms pa www.brfymsen.se 

Kristian Norsbo tog upp att felanmalningar ska goras direkt till fastighetsskotaren 
Kalle Averbo och inte till styrelsen. 

Mikael Hoist forklarade arets foreningsstamma avslutad och onskade medlemmama avslutning 
smaklig spis, da de bjods pa landgang, vin och kaffe med kaka. 

§18 

Stammans 

Vid protokoUet 

Victoria Angsberg 1 Helena Nilsson 


