Protokoll fiirt vid ordinarie fiireningsstimma med HSB:s
bostadsrattsfiirening Paulus torsdagen den 25 januari 2018.
$1

Oppnande

52 Val

av

Styrelsens ordf6rande Maren Aanestad halsade velkommen och forklarade
stamman 6ppen.
Kjell-Ake Svensson valdes till ordforande for stemman.

ordforande

av

S3

Anmalan

54

Rostlangd

protokollfdrare

Stemmans ordf6rande Kjell-Ake Svensson anmebe Andreas Jelvemark som
protokollforare.
Upprattad forteckning visar att 21 r&tberattigade medlemmar var
narvarande vid stdmman. Tolalt var 22 personer ndrvarande.
Den upprdttade forteckningen beskits av stiimman att even ligga till grund
som rostlangd.

om

$5 FrAga
narvaroraft f6r
utomstaende

Det fanns inga utomsteende narvarande.

$6

Dagordning

Utsdnd dagordning godkdndes och stamman beslutade att arbeta efter
denna.

57

Justerare

Therese Biilow och Lena Dahlberg valdes att j6mte ordforanden justera
dagens protokoll.

58

Rdstreknare

Justerarna fran f6regeende punkt uts6gs att vara r6straknare.

$9

Kallelse

Stamman fdrklarades vara utlyst i behdrig ordning.

$10 Arsredovisning Stammans ordfdrande gick igenom drsredovisningen sida fdr sida.
Renoverinq av vdoomAlnino i Oloahuset
Maren redogjorde ftlr behovet av renovering av den vackra dekormAlningen
ett av trapphusen i Olga. Dekormalningens skick f6rsamras snabbt och
behovet blir mer och mer akut.

i

Styrelsen har lagt ned mycket jobb pa aft fA in offerler f6r renoveringen
eftersom det visade sig vara svart att finna nAgon med rett kompetens och
vilja att anta jobbet. Foreningen har slutligen fatt in tvd offerter, en pA 540 tkr
plus moms och en pe 300 tkr plus moms. Angreppssdtten ar lite olika. Den
dyrare innebar en komplett renovering av dekormdlningen medan den
billigare avser att enbart reparera de trasiga delarna.
Styrelsen har beslutat att lata ett av de offererade fdretagen (Sivheds
Dekormileri) mela en prowagg. Med hjalp av proweggen kan sedan
kostnaden fdr hela jobbet bettre estimeras.
En informell rAdgivande handuppreckning gjordes pa stamman f6r att
Styrelsen skulle fA en uppfattning av medlemmamas installning till
renoveringen. En klar majoritet av de nervarande medlemmama var f6r en
renovering. Fdreningens frirvaltningsansvar betonades serskilt.
En av de ndrvarande medlemmarna undrade om det finns bidrag att ansdka
om fdr renoveringen. Styrelsen har undersdkt detta med Malm6
Stadsbyggnadskontor samt even fragat ordforanden i 'Malm6 planteringsoch Forskoningsnemnd' om eventuella bidrag. Tyvarr med negativt resultat.

Ekonomipresentation
Maren Aarrestad (ordforande) och Robert Leasure (vice ordf6rande)
presenterade ekonomin.
Porttelefon
Robert Leasure (vice orderforanden) presenterade Styrelsens projeK med
att ersatta existerande porttelefoner. Styrelsen avser att installera nya
moderna porttelefoner och introducera taggar till yfterd6narna. Med de nya
porttelefonema skall de boende kunna Oppna med hj6lp deras telefoner.
Det innebdr att den lilla box i varje lagenhet som anvends fdr att tala med
uppringaren och f6r att 6ppna porten inte langre beh6vs.
Styrelsen har tagit in offerter fr6n tre installatdrer som dven offererar olika
produkter. Styrelsen utverderar nu de olika installat6rerna samt produktema.
Malet ar att ersetta porttelefonema i bdrjan pA 2018.
Stdmman beslutade att med godkinnande lagga irsredovisningen till
handlingarna.
$1'1

Revisoremas Revisoremas berattelse f0r rakenskapsAret 2016-09-01-

berattelse

201 7-08-31
kommenterades av Trille Clemen J6rgensen. Trille och Fredrik Trobro har
granskat protokoll, fakturor och drsredovisningen.

D6t finns inga anmerkningar f6r rakenskapseret.
512 Resultat- och Stamman beslutade att faststella foreliggande resultat- och balansrekning.
balsnsrekning
$13 Arets

resultat

Stdmman beslutade att f6reningens resultat ska disponeras i enlighet med
den faststSllda balansrakningen.

Sl 4

Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

$ 15

Arvoden

Stamman beslutade fdljande:
Storleken pA arvodet till styrelsen kvarstAr. Arvodet dr ett prisbasbelopp om
6ret. Prisbasbeloppet 2018 dr 45 500:-.
Ersdttningen till revisorema satts till 3000:- per person och er.
Eft arvode till valb€redningen kvarstar om 1000:- per person och Ar.

516 Antal ledamdterStdmman beslutade att fortsatta med 5 styrelseledam6ter, varav en ledamot
frSn HSB. Aven antalet suppleanter uppger till 2 framdver.
$17 Val av styrelse Kerstin Annell f6redrog valberedningens arbete och f6rslag till
styrelseledamdter. Stamman beslutade fdljande.
Till ordinarie ledamdter valdes:
lda Stavenow (nyval pd en tid av 2 6r)
Maren Aarrestad (kvarstir pa en tid av 1 tar)
Ronnie Didner (omval pA en tid av 2 6r)
Rob€rt Leasure (kvarstAr pA en tid av 1 ir)
Till suppleanler valdes:
Thomas Darwish (omval fdr en tid av 2 ar)
Sofia Ehl6n (kvarstAr f6r en tid av 1 ar)
2

$18 HSBJedamot HSBs representant Kjell-Ake presenterade sig.
519 Antal revisorer Stamman beslutade att fdreningen f6r nastkommande verksamhetsar skall
fortsatt ha tva revisorer och tva suppl€anter
$20 Val av revisorerTill ordinarie revisorer omvaldes:
Trille Clemen J6rgensen
Fredrik Trobro
Beda

pi

1 er.

Som revisorssuppleanter omvaldes
Johan Blom
Christer Hoberg
Bada pe 1 ar.
S21 Antal led.
valbsredning

i

av

$22 Val
valberedning

Stamman beslutade att foreningen skall ha tvA ledamoter i valberedningen.

Till valberedningen valdes Kerstin Annell och Monica EinaBson.

$23 Val av HSB- Val av fullmdktigerepresentanter hensk6ts till styrelsen att sjeM utse.
fullmaktigereoresentanter
$24 Nya

stadgar

$25 Avslutning

Stemman beslutade att anta Gtadgama enhalligt. Detta var det andra beslutet
att anta de nya siadgama.
Da inget mer fdrelig att b€handla fdrklarade ordfiiranden stamman avslutad.

Vid protokollet

/)q /l/'"1Andreas Jelvemark

Justeras.
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$26 Ovriga frAgor Inget togs upp efter sttlmman.
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Namn
lda Stavenout
Astrid Cronstedt-Rolf och Mats Rolf
Yvonne Ld$en
B€nny Clausen ooh Trillo Clomon Jorgeffien
Robert Leaeure
Ginnie Andersson
Monica EinaGson
Marianne Didn€r och Ronnie Dkiner

LenaDahlbeq
Chdstian Juseen octr Eske Ger{e
Andreas Jehomart och Th€r€so Bolory
Cadilagnrc Annell ocfi Kerstin Annell
Mat€n Aan€€iad
Eryitta Sundqvist ocfi Tole Sundqvisl

Ovdgn nlwtrnde
Kjell Ake Svensson, HSB+prceentant

