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Protokoll fort vid ordinarie foreningsstamma med HSB:s bostadsrattsforening 
Ymsen i Stockholm 2009-11-30 

Lokal, Folkets Hus, Arsta Torg 

Stamman oppnades av foreningens vice ordforande Pia Sandstedt, 
som halsade alia valkomna. 

Stammans 
oppnade 

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

§2 
Til l protokollfbrare vid stamman utsags Helena Nilsson. 

Ordforande 

ProtokoUforare 

§3 
58 stycken lagenheter var narvarande och dessa medlemmar antecknades 
pa en lista. Stamman beslutade att godkanna fbrteckningen som rostlangd 
vid omrostning. 

§4 
Stamman beslutade att faststalla dagordningen. 

§5 
Att jamte ordforanden justera dagens protokoll utsags Magdalena Olsson 
och Peter Westgards, tillika rostraknare. 

§6 
Stamman ansag att kallelse till foreningsstamman behorigen skett. 

Godkannande av 
rostlangd 

Faststallande av 
dagordning 

Justeringsman 
Rostraknare 

Kallelse 

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

Styrelsens 
arsredovisning 

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

Revisorernas 
berattelse 

§9 
Stamman beslutade faststalla resultat- och balansrakningen per 2009-08-31. 

Resultat- och 
balansrakning 

§10 Arets vinst 



Stamman beslutade att balansera arets overskott om 516 454 S E K enligt 
styrelsens forslag till resultatdisposition. 
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§11 
Stamman beslutade enhalligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for det gangna. 
verksamhetsaret. 

Styrelsens 
ansvarsfrihet 

§12 
Stamman beslutade att tilldela ordinarie styrelse ett arvode pa tva prisbasbelopp 
(prisbasbelopp 2009 ar faststallt till 42 800 kr) att fbrdela inom sig, samt 
till suppleanter per bevistat mote 400 kr (oforandrat) och revisor 4 366 kr (10,2 % av 

prisbasbelopp). 

§13 
I tur att avga ur styrelsen var de ordinarie ledamotema Kristian Norsbo, Pia Sandstedt, 
liksom suppleanten Stina Karlemyr. 

Arvoden 

Val av styrelse 
och suppleanter 

Omval av de ordinarie ledamotema Pia Sandstedt och PM Andersson pa tva ar. Nyval 
av ledamoten Kent Wahlgren pa tva ar. Nyval av suppleanten Jacob Eriksson. 
Stamman beslutade enligt forslaget. 

§14 
Valberedningen foreslog omval av Karin Oberg som revisor pa ett ar och nyval 
pa ett ar av Ann Johnsson suppleant. 

Stamman beslutade enligt forslaget. 

§15 
Ti l l valberedning foreslogs omval av Mikael Erixson och Borje Tomdahl. 
Som sammankallande foreslogs Mikael Erixon och som ledamot Borje Tomdahl. 
Stamman beslutade enligt forslaget. 

Val av revisor 
och suppleant 

Valberedning 

§16 
Stamman beslutade att styrelsen inom sig avgor vilka som skall representera 
vid distriktsstamma i HSB. 

Val av rep 
vid distrikts
stamma. 

§17 
Motioner till arsstamman 
En motion har inkommit till arets stamma med forslag att de bokade tvattider som inte 
tagits i ansprak efter en timme ska fa overtas av annan medlem. Styrelsen foreslog att 
motionen bifalles, men med forandringen att man vantar tva timmar. 

Stamman beslot att bifalla motionen med forslaget att det urspmngliga forslaget, att 
bokade tvattider som inte tagits i ansprak efter en timme far overtas av annan medlem. 

Ovriga fragor 

Bilaga 1 

En medlem fragade hur foreningens ordforande och kassor utses. Mikael Hoist svarade 
att styrelsen utser ordforande och kassor inom sig. 
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En medlem tog upp att det sagts att foreningen far betala straffavgift for elavfall som laggs 
i container och foreslog att man i stallet for det borde ha en elcontainer. Niklas Turebrand 
svarade att det kostar mycket och kraver att nagon maste skota den. Styrelsen 
hanvisar till Stockholms Stads Miljobil, som tva ganger pa ar kommer till 
Gullmarsplan och Arsta torg. 

Parkering precis framfor entren far ej ske. Styrelsen ska ta upp detta i nasta Ymsennytt 

Fraga om det finns planer for sophanteringen stalldes: Nar Kalle gar i pension 
kommer vi att ha sopkasuner utanfor fastighetema. 

En medlem undrade vem som ar ansvarig for som galler for renovering av fonster. 
Medlemmen ska be Kalle komma och titta pa det som ett forsta steg. 

En fraga om vad som hant med de porttak som skuUe sattas upp, stalldes. Porttaken som 
styrelsen bestamt sig for och som styrelsen fatt bygglov for, gick inte att satta upp pga. den 
typ av fasad som foreningens fastigheter har. Det innebar att styrelsen maste borjar om 
fran borjan med detta arbete. 

Pia informerade om styrelsen fatt klagomal pa stomingar som sker i samband med 
renoveringar och andra ljudaktiviteter, samt respektera tidema for nar det ska vara tyst. 
Vid renovering ska aven golvskyddet i hissen anvandas. Styrelsen har aven fatt klagomal 
pa att de som renoverar inte stadar det bort byggdamm som uppkommer i samband med 
renovering och vill paminna om medlemmens ansvar for att stada efter sig och de 
som man tar in vid renoveringar. 

§18 

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


