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Protokoll fort vid ordinarie foreningsstamma med HSB:s bostadsrattsforening 
Ymsen i Stockholm 2011-11-30 

Lokal, Folkets Hus, Arsta Torg 

Stammans 
Stamman oppnades av foreningens ordforande Niklas Turebrand, oppnade 
som halsade alia valkomna. 

§1 Ordforande 
Ti l l ordforande vid stamman valdes Fred Akesson, HSB. 

§2 
Ti l l protokollforare vid stamman utsags Helena Nilsson. Protokollforare 

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

§4 
Stamman beslutade att faststalla dagordningen. 

§5 
Att jamte ordforanden justera dagens protokoll utsags Lars Vikstrom 
och Bengt Stenlund, tillika rostraknare. 

§6 
Stamman ansag att kallelse till fbreningsstamman behorigen skett. 

Godkannande av 
rostlangd 

Faststallande av 
dagordning 

Justeringsman 
rostraknare 

Kallelse 

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

Styrelsens 
arsredovisning 

§8 Revisorernas 
Revisoremas berattelse foredrogs av Karin Oberg. Stamman beslutade att godkanna berattelse 
revisionsberattelsen och lagga den till handlingama. 

§9 Resultat- och 
Stamman beslutade faststalla resultat- och balansrakningen per 2011 -08-31. balansrakning 
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§10 Arets vinst 
Stamman beslutade att balansera arets overskott om 586 807 S E K enligt 
styrelsens forslag till resultatdisposition. 

§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 2011 ar faststallt till 42 800 kr) att fordela inom sig, samt 

^ till suppleanter per bevistat mote 400 kr (oforandrat) och revisor 4 365 kr (10,2 % 
av prisbasbelopp). Stamman beslot att da styrelsemedlemmar maste vara med pa 
moten da de forlorar inkomst av tjanst, som t ex vid byggmoten vid stambyte, ska 
extra ersattning utga for forlorad arbetsinkomst. 

n 
§13 

I tur att avga ur styrelsen var de ordinarie ledamotema Pia Sandstedt, Kent Wahlgren 
och Per-Mikael Andersson, liksom suppleantema Margareta Danielsson och Bo 
Lilienberg. Den ordinarie ledamoten Niklas Turbrand avgar da han ska flytta fran 
foreningen. 

Val av styrelse 
och suppleanter 

Valberedningen fbreslog omval av de ordinarie ledamotema Pia Sandstedt, Kent 
Wahlgren och Per-Mikael Andersson pa tva ar, samt fyllnadsval av Bo Lilienberg 
pa ett ar samt omval av suppleanten Margareta Danielsson pa ett ar. 

Stamman beslutade enligt forslaget. 

Valberedningen fbreslog omval av Karin Oberg som revisor pa ett ar och omval 
pa ett ar av Arm Johnsson som suppleant. 

Val av revisor 
och suppleant 

Stamman beslutade enligt forslaget. 

§15 
Til l valberedning foreslogs nyval av Johanna Karlsson och nyval av Johan Sagnell. 
Stamman beslutade enligt forslaget. 

Valberedning 

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

Val av rep 
vid distrikts
stamma. 

. §17 
Motioner till arsstamman och ovriga fragor 
Fyra motioner hade inkommit till stamman: 

Ovriga fragor 
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Utred bergvarme 
Bergvarme har tidigare utretts av foreningen. I det arbetet framkom att foreningens 
tomt ar for liten for ett tillrackligt antal borrlial for att uppna onskad effekt. 
Dessutom framkom da att fjarrvarme-leverantorens prislista missgynnade kunder 
med bergvarme. Tidigare utredningar ska dock inte hindra foreningen att arbeta mot 
miljovanliga och kostnadseffektiva losningar. Styrelsen foreslar stamman att bifall 
motionen och ge styrelsen i uppdrag att gora en oversyn av foreningens energian-
vandning och paborja ett langsiktigt arbete med att ta fram miljovanliga och kostnads
effektiva energilosningar. I det arbetet bor bergvarme och andra miljosmarta 
altemativ utredas. 

Stamman beslutade enligt styrelsens forslag. 

Snygg sittbank till respektive entre 
Alia entreer ar viktiga utrymningsvagar och maste darfor alltid hallas fria och rena fran 
brannbart material. Det ar orsaken till att bamvagnar och pulkor inte far forvaras i vara 
entreer. Vara entreer ar all olika utformade och ger olika forutsattningar. Styrelsen 
foreslar stamman at avsla motionen men att ge styrelsen i uppdrag att utreda mbjlighet 
till sittbankar utifran respektive entres forutsattningar utan att ge avkall pa vara utrymnings
vagar. 

Stamman beslutade enligt styrelsens forslag. 

Fler cykelstall 
Foreningens nya cykelstall har inspirerat till cykling och vi har nu ett hogre utnyttjande av 
bade gamla och nya cykelstall. Utifran den okade anvandningen av vara cykelstall foreslar 
styrelsen att stamman bifaller motionen och ger styrelsen i uppdrag att forse foreningen med 
fler cykelstall. 

Stamman beslutade enligt styrelsens forslag. 

Fler utemobler 
Foreningen bor investera i nagra fler utomhusgrupper som kan placeras ut pa fler platser pa 
vara tomter. T ex en grupp pa grasmattan mellan 3:an och 5:an och 1-2 st. till kring 1 :an och 
2:an som kan flyttas efter behov. Sommaren ar kort och de fa tillfallen som dyker upp vill 
manga passa pa att sitta ute. Det ar inte ofta som sallskapen sitter till langt framat 
smatimmama, ett eventuellt stomingsproblem ar begransat till ett fatal tillfallen om aret 
och bor kunna accepteras av de fiesta. 

Styrelsen anser att flera faktorer gor att andra platser an de befmtliga uteplatsema vid 
lekplatsen och bakom Ymsenvagen 2 ar mindre lampliga som uteplatser. Nar behov uppstar 
av fler sittplatser vid vara uteplatser firms idag bord och stolar i kallaren i Ymsenvagen 3 
att anvanda. Styrelsen foreslar darfor stamman att avsla motionen med att ge styrelsen i 
uppdrag att vid framtida planering av utomhusmiljon, t ex av omradet mellan Ymsen
vagen 2 och Skontorpsvagen 18 aven gora en oversyn av behovet av fler utomhusgrupper. 

Stamman beslutade enligt styrelsens forslag. 
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§18 

Fred Akesson forklarade arets foreningsstamma avslutad. 
Stammans 
avslutande 

Justeras: 
0 

Fred Akesson Lars Vikstrom Bengt Stenlund 

Vid protokoUet: 

Helena Nilsson 


