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Protokoll fort vid ordinarie föreningsstämma med KSB:s bostadsrättsförening
Ymsen i Stockholm 2014-11-25

Lokal: Malarsalen, Folkets 1-lus, Arsta Torg

Stiimmans
Stamman oppnades av roreningens ordtbrande P-M Andersson. oppnade
som halsade aMa valkomna.

§1 Ordförandc
Till ordfbrande vid stämman valdes Lar-Ake Henriksson, HSB.

§2
Till protokoilforare vid stämman utságs Johan Sangell. Protokollfdrare

§3 Godkãnnande av
46 stycken lagenheter var representerade samt &ra ffillmakter, och röstlängd
dessa medlemmar antecknades i en lista.
Stamman beslutade att godkänna rorteckningen som rostlangd vid omrOstning

§4 Fastställanclc av
Stamman beslutade aU faststalla dagordningen. dagordning

§5 Justcringsmãn
Attjämte ordförandenjustera dagens protokoll utságs Anna Nilsson röstraknare
och Bengt Stenlund, tillika rOstraknare om detta kravs for beslut.

§6 KalicIse
Stamman ansâg att kallelse till ffireningsstamman behorigen skett.

§7 Styrelsens
Styrelsens verksamhetsberattelse genomgicks av mOtesordfOrande. MOtesordfOrande ársredovisning
gick igenom ársredovisning och resultatrilkning punktvis. For varje gruppering
lamnades ordet fritt. Stamman beslutade att godkiinna àrsredovisningen.

§8 Revisorernas
berättelsc

Revisorernas berattelse föredrogs av revisor Karin Oberg
Stamman beslutade att godkanna revisionsberattelsen och lagga den till handlingarna.

§9

Resultat- och
Stamman beslutade faststalla resultat- och balansrakningen per 2014-08-31. balansräkning
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§10 Arets vinst
Stamman beslutade att balansera àrets vinst om 55 707 SEK enligt
styrelsens f?irslag till resultatdisposition.

§11 Styretsens
Stanman beslutade enhalligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet tZ5r det gángna ansvarsfrihct
verksamhetsâret.

§12 Arvoden
Stilmman beslutade aft tilldela ordinarie styrelse ett arvode pa tvà prisbasbelopp
(prisbasbelopp 2015 ar faststallt till 44 500 kr) att fordela mom sig, samt
till suppleanter per bevistat mote 400 kr (ofôrandrat) och revisor (10,2 %

av prisbasbelopp). Stamman beslot aft ledamoter och suppleanter far ersättning
for fI5rlorad arbetsinkomst dà de utfZ5r uppdrag pa arbetstid.

§13 Vat av styrelse
1 tur att avgã ur styrelsen var ordinarie ledamoten Micael Erixon, och suppleanter
liksom suppleanterna Eva Rehn och Kerstin Palmin.
Bo Liljegren har bett att fâ avgâ i fortid.

Valberedningen threslog nyval ledamot Hans Olson och omval av ledamot
Micael Erixon pa tvA ár vardera, samt omval av suppleant Eva Rehn och
nyval av suppleant Sara Danielsson pa eft ár vardera.

Stamman beslutade enligt valberedningens forslag.

§14 Vat av revisor
Valberedningen fcireslog omval av Karin Oberg som revisor pa ett ár och nyval och suppteant
pa eft ár av Johanna Karlsson som suppleant.

Stamman beslutade enligt valberedningens fbrslag.

§15 Vatberedning
Till valberedning fZsreslogs omval av Tonnu Kerstell och nyval av
Anna Nilsson. Stamman beslutade enligt valberedningens flirslag.

§16 Vat av rep
Stämman beslutade aft styrelsen mom sig avgOr vilka som ska representera vid distrikts
vid distriktsstamma i HSB. stämma.

§17 Ovrigafràgor
Motioner tilt ársstämman och övriga frâgor
Till stämman bade 11 motioner inkommit.

§17:1
Motion — kompostantäggning
Anne-Marie & Anders Willstrand, Ymsenvagen 3
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§17:2
Motion — sortering av matavfall
Magnus Ahlstrom/Sara Danielsson, Ymsenvagen I

§17:3
Motion - kompost
Anna Nilsson, Ymsenvagen 3

Stämman beslot for §17:l-17:3 aft bifaHa i enlighet med styrelsens forsiag

§17:4
Motion - extern städning av tviittstuga
BjOrn Bergenholtz & Jeanette Wiman Bergenholtz, Ymsenvägen 2

§17:5
Motion - städning av tvättstugor
Magnus Ahlstrom/Sara Danieisson, Ymsenvagen 1

Stamman beslot for §17:4-17:5 aft bifalla i enlighet med styrelsens fuirslag, samt
utforma en riktad information till alla medlemmar om respektive medlems ansvar for stadning av
tvattstugan.

§17:6
Motion — odlingsbar mark
Anna Nilsson, Ymsenvagen 3

Stamman beslot aft bifalla i enlighet med styrelsens forsiag

§17:7
Motion - cykclrcnsning
Anna Nilsson, Ymsenvagen 3

Stamman beslot aft bifalla i enligt med styrelsens forsiag

§17:8
Motion - ökad tillgänglighct till parkeringsplats.
Martin Sundvall, Ymsenvagen 3

Stamman beslot i enlighet med styrelsens forsiag att avslá motionen.

§17:9
Motion - förtydliga ekonomin kring parkeringen.
Martin Sundvall, Ymsenvägen 3

Stamman beslot i enligthet med styrelsens fcirslag att avslà motionen.
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§17:10
Motion — hantering av tridgárdsavfaII
Anna Nilsson, Ymsenvagen 3

Stamman beslot i enlighet med styrelsens flirsiag att avslà motionen.

§17:11
Motion - dörrOppnarc
BjOrn Rosendahi, Ymsenvagen 2

Stamman beslot I enlighet med styrelsens fc5rslag att avslá motionen.

Ovrigt

§17:12
Forslag fran valberedningen att skapa husvisa arrangemang for aft oka grannsämjan samt enklare
for en valberedning att lam kanna medlemmarna für framtida rekrytering.

§17:13
Varfcir det lir fri avgifl for gästrummen?
Styrelsen redogjorde for att orsaken är en komplicerad och dyrbar kontanthantering.

§18

S tAinm a n s
Motesordforande forkiarade árets fcireningsstamma avslutad. avslutande

Justeras: Vid protokollet:

I
Lars-Ake ‘nriksson Jo an Sajgct

\.Li ‘N•f
Bcngt Stenlund

/J\r\/
Anna Nilsson


