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Protokoil fort vid ordinarie foreningsstamma med HSB:s bostadsrattsforening 
Ymsen 1 Stockholm 2017-11-27 

Lokai: Malarsalen, Folkets Hus, ArstaTorg 

§1 
Stamman oppnades av foreningens ordforande P-M Andersson, 
som haisade alia vaikomna. 

Stammans 
oppnande 

§2 
T i l l ordforande vid stamman valdes Lars-Ake Henriksson, H S B , 

Ordforande 

§3 
T i l l protokollforare vid stamman ntsags Johan Sangell. ProtokoUforare 

§4 
61 st>'cken lagenlieter var representerade, inga fiiilniakter. 
Stamman besiutade att godkanna forteckningen som rostlangd vid omr5stning 

Godkannande av 
rostlangd 

§5 
Stamman besiutade att faststalla dagordningen. 

Godkannande av 
dagordning 

§6 
Att jamte ordforanden justera dagens protokoil uts4gs Elisabeth Bemdtsson och 
Christian Ernst 

Va l av justerings-
man 

§7 
Justeringsman enligt ovan valdes som rostraknare om detta kravs for beslut. 

V a l av minst tva 
rostraknare 

Stanmian ansag att kallelse till foreningsstamman behorigen skett. 
Kallelse 

§9 
St^^relsens verksamlietsberattelse genomgicks av motesordforande. Motesordforande 
gick igenom irsredovisning och resultatrakning pnnkt\ds. For varje gruppering 
lainnades ordet fritt. Stamman besiutade att godkanna arsredovisningen. 

Styrelsens 
arsredovisning 



Sidan 2 av 5 

§ 10 Revisorernas 
berattelse 

Revisorernas berattelse foredrogs av revisorssuppleant Johanna. Karlsson 
Stamman beslntade att godkanna revisionsberattelsen och lagga den till handlingama. 

§ 11 Resultat-och 
Stanmian besiutade faststalla resultat- och baiansraknmgen per 2017-08-31. balansrakning 

§12 Arets vinst/fdrlus-
Stamman besiutade att balansera arets vinst 1 121 420 S E K enligt 
styrelsens forsiag till resultatdisposition. 

§13 Stj'relsens 
Stamman besiutade enhailigt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for det gingna ansvarsfrihet 
verksamlietsiret. 

§14 Ars'oden 
Stanmian besiutade i enlighet med valberedningens forsiag 

- att tilldela ordinarie styrelseledamoter ett arvode pa 37% mkomstbasbelopp/ledamot 
(inkomstbasbelopp 2018 ar faststallt till 62 500 kr) att fordela inom sig. 

- att suppleanter arvoderas med 10% av inkomstbasbelopp per suppleant och i r , 
darmed andras tidigare princip med en fast ersattning per mote. 
att revisor arvoderas 10% av inkomstbasbelopp och ar. 

Stamman beslot att ledamoter och suppleanter f^r ersSttning for fbrlorad arbetslnkomsl 
dk de utfor uppdrag pa arbetstid. 

§15 Beslut om antai 
Stamman. besiutade enligt valberedningens forsiag att utoka styrelsen med ytteriigare styrelse-
en ordinarie ledamot vllket innebar 7 st ledamoter samt 3 st suppleanter for representanter 
verksamhetsiret. 

§16 V a l av styrelse 
I tar att avga ur styrelsen var de ordinarie ledamoten P-M Andersson, Gunnar Rabe och 
Johan Sangell, suppleanter E v a Gotell, L i v Andersson samt Peter Sjogarde. 

Yalberedningen foreslog omval av ledamotema P - M Andersson och 
Johan Sangell pa tva ar vardera, samt Gumiar Rabe pa ett Sr. 
Nyval av ledamot Selma Salclc pa tva hz. 

Omval av suppleanter E v a Gotell och Peter Sjogarde samt L i v Andersson pa ett ai' vardera. 

Stamman besiutade enligt valberedningens :K5rslag. 

§17 
H S B representant Isabella Oskarsson presenterades 

Presentation av 
H S B rcpresentan 
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§18 
StamiTian besiutade om en revisor samt en revisorssuppleant 

Beslut om antal 
revisorer samt 
suppleanter 

§19 
Yalberedningen foreslog nyval av Bengt Modig som revisor p i ett i r och. omval 
p i ett i r av Johanna Karlsson som revisorssuppleant. 

V a l av revisor 
och suppleant 

Stamman besiutade enligt valberedningens forsiag. 

§20 
Stamman besiutade om te stycken iedamdter 1 valberedningen 

Beslut om antal 
ledamoter i 
valberedningen 

§21 
T i l l valberedning foreslogs omval av AnnaNilsson och 
Cecilia Nordqvist samt Joakim Groth, Anna foreslogs som valberedningens 
Ordforande. 
Stamman besiutade enligt detta forsiag. 

Valberedning 

§22 _ 
Stamman besiutade att styrelsen inom sig avgor vilka som ska representera 
vid distriktsstamma i H S B . 

V a l avombud saB 
ersattare vid H S E 
distriktsstamma. 

§23 
Stamman infomierades om en paborjad forstudie infor en renovering av 
b3'"ggnademas fdnster. 
Styrelsen kommer presentera resultatet samt ett forsiag irifor en extra stamma som 
kommer billas under 2018 for att besluta om fonsteiTenoveringen. 

Information om 
en planerad 
fonsterrenoverin^ 

§24 Forsiag till 
Stamman besiutade i enlighet med det av styrelsen presenterade forslaget pa utbyggnad av 
utbyggnad med fyra-fem parkeringsplatser samt renovering av foreningens parkeringsplatsei 
parkering. 



Motioner Hli arsstammaii 
T i l l stamman hade 9 motioner inkoimtiit. 
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§25 Motioner 

§25:1 
Motion 1: Sjalvi^sande dorrar vid allmanna utrymmen sa som ingang vid 
kallardorrar, vindsforrSd och kallarforrad samt passage meOan trapphus 
och t>'attstuga. 

ErikaHjai'ner & Kristofer Blomqvist Igh, 174 Skontorpsvagen 18, 7ti-

§25:2 
Motion 2: Minska inbrottsrisken med sjalvlasande och sjalvstangande dorrar. 
Martin Wiorek Igh 163, SkOntorpsvagen 18 
Stamman beslot att bifalla styrelsens svar rorande motionema 1 och 2 med forsiag till avslag 

§25:3 
Motion 3: Minska avfallskostnader genom utsortering av matavfall 
Martin Wiorek Igh 163, Skontorpsvagen 18 

Stamman beslot att bifalla styrelsens svar med forsiag till avslag. 

§25:4 
Motion 4: Att styrelsen arbetar tor att fa farthinder i form av "vagbump" 
pa Ymsenvagen upp till vandplan. 
Anna Nilsson och Marthi Siindvall, Igh 30, Ymsenvagen 3 

Stamman beslot att bifalla styrelsens svar med forsiag t i l l bifalL 

§25:5 
Motion 5: E n trevllgare ramp vid kallareBtr6n S-18 

L i s a Disland Modigh, Lgh 173, Skontorpsvagen 18 

Stamman beslot att bifalla styrelsens svar med forsiag till avslag. 

§25:6 
Motion 6: Ang. byte ay ionster 

Lovisa Laimerstedtj lgh 166, Skontorpsvagen 18 

Stamman beslot att bifalla styrelsens svar och anse motionen besvarad. 

§25:7 
Motion 7: Installation av laddplats 
Martin Wiorek lgh 163. Skontorpsvagen 18 
Stamman beslot att bifalla st}'relsens svar med forsiag till avslag 
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§25:8 
Motion 8: Forsiag for ut>'eckllng av B R F Ymsens parkering och miijo 
Cecilia Nordkvist, lgh 56, Ymsenvagen 3 
Aima Nilsson, lgh 30. Ymsenvagen 3 

Stamman beslot att bifalla st>Telsens svar med forsiag till avslag 

Motion 9: Generellt fillstand att ta bort element i hall 
Marcus Abrahamsson, lgh 45, Ymsenvagen 3 

Stamman beslot att bifalla st>Telsens svai- med forsiag till avslag 

§25:9 

§26 Ovriga fr^gor 

§27 

Motesordforande forklarade ar-ets foreningsstami-na avslutad. 
Stammans 
avslutande 

Motesordforande 

Elisabeth Benidtsson 
Justerare 

Christian Erns t 
Justerare 


