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PROTOKOLL FORT VID BRF YMSENS FQRENINGSSTAMMA 
20201124 

DAGORDNING 

l. Forenlnqsatammans oppnande" 

Arets foreningsstamma sker via postrostning pga av radande Covid-19 pandemi. 
Underlag till medlemmama rorande postrostningsforfarandet bifogas protokollet. 

2. Val av stamrnoordforande" 
. I enlighet med y<11beredningens forslagk9mmer I,,ars-Ake Henriksson att vara 
stammoordforande. 

3. Anrnalan av starnmoordforandens val av protokollforare* 
Stammoordforanden anmaler styrelsens sekreterare Johan Sangell till protokollforare. 

4. Godkannande av rostlanqd" 
Medlem som avgivit giltig postrost upptas som deltagande i rostlangden. 

52 avgivna roster varav en ar ogiltig. 

s. Fraga om narvaroratt vid foreningsstamma* 
Styrelsen har beslutat att foreningsstamman ska hallas med enbart postrostning och att 
utomstaende inte ska ha ratt att narvara. 

Behoriga narvarande enligt nedan, inga utomstaende deltar. 

Lars-Ake Henriksson, Per-Mikael Andersson 

Charlotte Rydberg, PeterWestgards 

Bengt Modigh, Johan Sangell 

6. Godkannande av dagordning* 
Styrelsen bar i kallelsen bifogat dagordning i enlighet med stadgarna. 

7. Val av tva personer att [amte stammoordforanden justera protokollet* 
I enlighet med valberedningens forslag kommer Charlotte Rydberg och Peter Westgards 
att justera protokollet. 

8. Val av minst tva rostraknare" 
I enlighet med valberedningens forslag faststalls Charlotte Rydberg och Peter Westgards 
att vara rostraknare. 



9. Fraga om kallelse skett i behorlq ordning 
Enligt foreningens stadgar skall tidigast sex veckor fore foreningsstamman och senast tva 
veckor fore foreningsstamman kallelsen ga ut. 

Styrelsen har kallat genom anslag i foreningens trapphus den 24 oktober 2020. 

Bifall till att kallelse har skett i behorig ordning. 

I Ja-50 I Nej I Ansta till fortsatt stamma I Avstatt att rosta -1 

10. Genomgang av styrelsens arsredovisning 
Arsredovisningen har delats ut till medlemmarna den 4 november 2020. 

Bifall till arsredovisningen med godkannande kan laggas till handlingama. 

I Ja- 50 \ Nej I Ansta till fortsatt stamma I Avstatt att rosta -1 

11. Genomgang av revisorernas berattelse 
Revisionsberattelsen har bifogats arsredovisningen 

Bifall till att revisionsberattelsen med godkannande, kan laggas till handlingama. 

I Ja- 50 I Nej I Ansta till fortsatt stamma I Avstatt att rosta -1 

12. Beslut om faststallande av resultatrakninq och balansrakning 
Styrelsen har lagt fram forslag till resultatrakning och balansrakning i enlighet med vad 
som anges i arsredovisningen. 

Bifall till att faststalla resultatrakning och balansrakning. 

! Ja- 50 \ Nej I Ansta till fortsatt stamma I Avstatt att rosta -1 

13. Beslut i anledning av bostadsrattsforenlnqens vinst eller forlust enligt den 
faststallda balansraknlnqen 

Styrelsen foreslar med anledning av foreningens vinst enligt den faststallda 
balansrakningen att den balanseras i ny rakning. 

Bifall till forslaget avseende bostadsrattsforeningens vinst att den balanseras i ny rakning. 

! Ja- 50 \ Nej I Ansta till fortsatt stamma \ Avstatt att rosta -1 

14. Beslut om ansvarsfrihet for styrelsens ledamoter 

Revisom har tillstyrkt ansvarsfrihet for styrelsen. 

Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen for rakenskapsaret 2019/20. 

! Ja- 50 I Nej \ Ansta till fortsatt stamma I A vstatt att rosta -1 



15. Beslut om arvoden och principer for andra ekonomiska ersattningar for 
styrelsens Iedamoter, revisorer, valberedning och de andra 
fortroendevalda som valts av forenmqsstamman 

a) Valberedningen foreslar arvoden och principer for andra ekonomiska ersattningar till 
styrelsens ledamoter enligt foljande: 

att ordinarie styrelseledamoter fordelar inom sig ett arvodesbelopp pa 37% av 
Inkomstbasbeloppet per ledamot. 

att suppleanter arvoderas med 10% av inkomstbasbelopp per supple ant 

att ledamoter och suppleanter far ersattning for forlorad arbetsinkomst da de utfor 
uppdrag pa arbetstid. 

Bifall till valberedningens forslag gallande arvoden och principer for andra ekonomiska 
ersattningar till styrelsens ledamoter. 

I Ja- 48 I Nej I Ansta till fortsatt stfunma-1 I A vstatt att rosta - 2 

b) Valberedningen foreslar att revisor arvoderas 10% av inkomstbasbelopp och ar. 
Bifall till valberedningens forslag gallande arvoden och principer for andra ekonomiska 
~rsattrlingar till revisorer. 

1 1a- 47 

16. Beslut om antal styrelseledamoter och suppleanter 
Enligt stadgarna ska styrelsen besta av lagst tre och hogst elva styrelseledamoter med 
hogst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och hogst en suppleant for 
denne av styrelsen for HSB. 

a) Valberedningen foreslar att styrelsen ska besta av hogst atta styrelseledamoter. 

Bifall till valberedningens forslag att styrelsen ska besta av hogst atta styrelseledamoter. 

/ Ja- 48 I Nej / Ansta till fortsatt stamma-I I A vstatt att rosta - 2 

b) V alberedningen foreslar att suppleanter for styrelseledamoter ska besta av hogst tva 
suppleanter. 

Bifall till valberedningens forslag att antalet suppleanter ska vara hogst tva suppleanter. 

I Ja- 48 I Nej I Ansta till fortsatt stamma I Avstatt att rosta- 3 
17. Val av styrelseledamoter och suppleanter 

a) Valberedningen foreslar att Hans Olsson utses till styrelseledamot for en tid om tva ar. 

Bifall till valberedningens forslag att utse Hans Olsson till styrelseledamot for en tid om 
tva ar. 
I 1a- 51 I Nej I Ansta till fortsatt stamma I A vstatt att rosta 
b) Valberedningen foreslar att Gunnar Rabe utses till styrelseledamot for en tid om tva ar. 

Bifall till valberedningens forslag att utse Gunnar Rabe till styrelseledamot for en tid om 
tva ar. 
I 1a- 51 I Nej I Arista till fortsatt stamma I A vstatt att rosta 



c) Valberedningen foreslar att Micael Erixon utses till styrelseledamot for en tid om tva 
ar. 
Bifall till valberedningens forslag att utse Micael Erixon till styrelseledamot for en tid om 
tva ar. 

1 1a- 50 I Nej I Ansta till fortsatt stamma I A vstatt att rosta- 1 
d) Valberedningen foreslar att Joakim Groth utses till styrelseledamot for en tid om tva 
ar. 

Bifall till valberedningens forslag att utse Joakim Groth till styrelseledamot for en tid om 
tva ar. 

1 1a- 51 I Nej I Ansta till fortsatt stamma I A vstatt att rosta 

e) Valberedningen foreslar att Maria Wilbois utses till supp leant for en tid om ett ar. 

Bifall till valberedningens forslag att utse Maria Wilbois till suppleant for en tid om ett 
ar. 

1 1a- 50 I Nej I Ansta till fortsatt stamma I A vstatt att rosta - 1 
f) V alberedningen foreslar att Daniel Fried utses till suppleant for en tid om ett ar. 
Bifall till valberedningens forslag att utse Daniel Fried till suppleant for en tid om ett ar. 
/ Ja- 50 I Nej I Ansta till fortsatt stamma I A vstatt att rosta - 1 

18. Presentation av HSB-ledamot * 
HSB har meddelat att Samuel Edin ar utsedd till HSB-ledamot. 

19. Beslut om antal revisorer och suppleant 
Stadgama anger att revisorema ska till antalet vara lagst tva och hogst tre, samt hogst en 
supp leant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksforbund 

a) V alberedningen foreslar att revisorema ska vara hogst tva. 

Bifall till valberedningens forslag att revisorema ska vara hogst tva. 

I Ja- 49 I Nej I Ansta till fortsatt stamma I Avstatt att rosta - 2 
b) Valberedningen foreslar att en revisorssuppleant ska utses. 

Bifall till valberedningens forslag att en revisorssuppleant ska utses. 

I Ja- 50 I Nej I Ansta till fortsatt stamma I Avstatt att rosta - 1 
20. Val av revisor/er och suppleant 

a) Valberedningen foreslar att Bengt Modigh utses till revisor. 

Bifall till valberedningens forslag att utse Bengt Modigh till revisor. 

/ Ja- 49 I Nej I Ansta till fortsatt stamma I A vstatt att rosta - 2 
b) Valberedningen foreslar att Karin Oberg utses till revisorssuppleant 

Bifall till valberednings forslag att utse Karin Oberg till revisorssuppleant. 

I 1a- 48 I Nej I Ansta till fortsatt stamma I A vstatt att rosta - 3 



21. Beslut om antal ledamoter i valberedningen 
Stadgama anger att valberedningen ska besta av lagst tva ledamoter. En ledamot utses av 
foreningsstfunman till ordforande i valberedningen. 

Valberedningen foreslar att valberedningen ska besta av hogst tva ledamoter 

Bifall till valberedningens forslag att valberedningen ska besta av hogst tva ledamoter. 

1 Ja- 50 \ Nej I Ansta till fortsatt stamma I A vstatt att rosta - 1 

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordforande 

a) Valberedningen foreslar att David Norell utses till valberedningens ordforande. 

Bifall till valberedningens forslag att David Norell utses till valberedningens ordforande. 

I Ja- 51 I Nej I Ansta till fortsatt stamma I A vstatt att rosta 
b) Valberedningen foreslar att Carola Pettersson utses till ledamot i valberedningen. 

Bifall till valberedningens forslag att utse Carola Pettersson till ledamot i valberedningen. 

I Ja- 49 \ Nej I Ansta till fortsatt stamma I Avstatt att rosta - 2 

23. Val av representanter/ombud och ersattare till distriktsstammor, samt 
ovriga representanter i HSB 
V alberedningen foreslar att stamman delegerar till styrelsen att utse representant och 
ersattare till HSB Stockholms distriktsstamma. 

Bifall till valberedningens forslag att delegera till styrelsen att utse representant och 
ersattare till HSB Stockholms distriktsstamm. 

\ Ja- 51 - \ Nej · 1 Ansta till fortsatt stamma \ A vstatt att rosta 

24. Av styrelsen till torenlnqsstamrnan hanskjutna fragor och av medlemmar 
anmalda arenden som angivits i kallelsen 

a) Forslag fran medlem {motion) att forrad ska goras om till cykelrum 
Medlem har inkommit med motion angaende forrad. Se vidare i arsredovisningen. 

Styrelsen foreslar stamman att.anse fr.lg@ besvarad och avsla motionen. Se vi dare 
arsredovisningen. 

Bifall till styrelsens forslag (se vidare arsredovisningen) att anse fragan besvarad och 
avsla motionen. 

1 Ja- 50 I Nej I Ansta till fortsatt stamma I A vstatt att rosta - 1 

Bifall till motionarens forslag att forrad ska goras till cykelrum. 

\ Ja- 5 I Nej- 31 \ Ansta till fortsatt stamma I Avstatt att rosta - 15 
b) Forslag tran medlem {motion) att frascha upp foreningslokalen 

Medlem har inkommit med motion angaende foreningslokalen. Se vidare i 
arsredovisningen. 

Styrelsen foreslar stamman att bifalla motionen. 

Bifall till styrelsens forslag att bifalla motionen. 

\ Ja- 50 I Nej \ Ansta till fortsatt stamma I Avstatt att rosta - 1 



c} Forslag fr.Tm medlem (motion) att frascha upp pingisrummet 

Medlem har inkommit med motion angaende pingisrummet. Se vidare i 
arsredovisningen. 

Styrelsen foreslar stamman att bifalla motionen. 

Bifall till styrelsens forslag att bifalla motionen? 

I Ja- 49 I Nej I Ansta till fortsatt sta.mma- 1 I Avstatt att rosta - 1 
25. Foreningsstammans avslutande* 

Stammans ordforande avslutade motet 

Justeras 

~

' I . tt. 
- ~ '~ 1----- 

e hriksson, Ordforande 

Charlotte Rydberg, Justerare 



UNDERLAG INFOR POSTROSTNING TILL HSB BRF YMSEN 
ORDINARIE FORENINGSSTAMMA DEN 24 NOVEMBER 2020 
Ordinarie foreningsstamma i HSB bostadsrattsforening Ymsen kommer att hallas genom 
postrostning den 24 november 202C. 

For att minska smittspridningen av coronavirnset och sjukdomen covid-19 har en tillfallig lag 
inforts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrattsforening kan 
postrosta infor foreningsstamma. Med den radande forandringen i regionen avseende det okade 
antalet smittade och de nya reglema for att hindra smittspridning kan inte styrelsen motivera en 
fysisk arsstamma for foreningen. Det ar oerhort trakigt da stamman ar foreningens viktigaste 
handelse under aret. 

Det ar ytterst angelaget att foreningsstammor i <let radande laget kan genomforas pa ett sadant 
satt att risken for smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 minimeras. Det finns 
starka skal att begransa <let fysiska deltagandet vid foreningsstammor i sa stor utstrackning som 
mojligt under den radande situationen. For att minska smittspridningen har en tillfallig lag 
inforts som medger att styrelsen kan besluta att en foreningsstamma ska genomforas med enbart 
postrostning. 

Styrelsen i HSB brf Ymsen har vid sitt styrelsemote den 3 november 2020, med anledning 
av ovanstaende, beslutat att ordinarie foreningsstamma den 24 november 2020 ska 
genomforas med enbart postrostning for att minska risken for smittspridning av covid-19. 

INFORMATION INFOR POSTROSTNING 
Styrelsen har utifran dagordningen till den ordinarie foreningsstamman upprattat bifogade 
underlag for postrostning 

Postrosterna lamnas till foreningens revisor Bengt Modigh, Skontorpsvagen 18, 7 trappor. 

Postrosten ska ha inkommit till foreningen senast sista helgfria vardagen fore stamman, alltsa 
den 23 november. 

Nar det galler styrelsens upplysningsplikt kan medlem lamna begaran om upplysning skriftligt 
till foreningen senast 10 dagar fore stamman. 

Skriftligt svar ska lamnas fran styrelsen senast 5 dagar fore stamman och kommer att: 

0 

0 

0 

Hallas tillgangligt hos foreningen 
Skickas till medlem som stallt fragan 
Publiceras pa- foreningens webbplats 

Vid en foreningsstamma som genomfors med enbart postrostning har medlemmarna ratt att 
rosta om nagot eller nagra av arendena pa dagordningen ska ansta till en kommande stamma 
(formellt kallad fortsatt stamma) och darmed behandlas vid ett senare tillfalle som 
medlemmarna har ratt att narvara vid, <let vill saga dar endast postrostning inte ar tillatet, Ett 
arende ska ansta till fortsatt stamma om stamman beslutar om <let eller om minst en tiondel av 
samtliga medlemmar i bostadsrattsforeningen begar <let. Om ett sadant beslut fattas nar <let 
galler beslut om faststallande av resultat- och balansrakning, dispositioner av foreningens vinst 
eller forlust enligt faststalld balansrakning och beslut om ansvarsfrihet sa maste en fortsatta 
foreningsstamman da hfillas tidigast fyra veckor och senast atta veckor darefter. 

Medlemmar som avgivit postrost fors in i rostlangden och ses som deltagande vid 
foreningsstfunman. 

DAGORDNINGEN 
Punkter pa dagordningen som ar markerade med* ar inte foremal for postrostning. 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Nedanstaende medlem utovar harmed sin rostratt genom postrostninq pa HSB 
brf Ymsens foreninqsstamma den 24 november 2020. 
Du rostar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller forslaget eller inte. Du markerar 
rutan ANSTA TILL FORTSATT STAMMA om du vill skjuta upp fragan till en fortsatt 
stamma, Om du vill avsta fran att rosta under nagon punkt markerar du inte nagot 
svarsalternativ. 

Det ar inte mojligt att lamna instruktioner eller kommentarer i formularet, om sa gors ar rosten 
ogiltig. 

Endast en medlem per bostadsratt kan avge rost, stadgarna anger att: 
Innehar jlera medlemmar bostadsratt gemensamt har de tillsammans en rost. 
Innehar en med/em jlera bostadsratter i bostadsrattsforeningen har medlemmen en rost. 
Med/em som inte beta/at forfallen insats eller arsavgift har inte rostratt. 

Medlemmens namn Lagenhetsnummer {tvattstugenummer) 

Ort och datum Namnteckning 


