
Protokoll fdrt vid ordinarie tdrening$temma med HSB:s
bostadsraftsfdrening Paulus torsdagen den l9 januari 2017.

$1 Oppnande Styrelsens ordf6rande Fredrik Ekenstierna hdlsade vdlkommen och
forklarade stamman 6ppen.

$2 Val av ordforande Kjell-Ake Svensson valdes till ordfdrande fdr stamman.

$3 Anmdlan av Stemmans ordforande Kjell-Ake Svensson anmelde Andreas Jelvemark som
protokollf6rare protokollfdrare.

54 Rostlangd Upprdttad forteckning visar att 29 r6stberattigade medlemmar var
nervarande vid stemman. Totalt var 31 oersoner nervarande.

Den upprattade forteckningen beslots av stamman att aven ligga till grund
som rdstlangd.

$5 Dagordning Utsdnd dagordning godkdndes och stamman beslutade att arbeta efter
denna.

$6 Justerare Therese Bulow och Fredrik Trobro valdes att jemte ordf6randen justera
dagens protokoll

57 Rdstraknare Justerarna fr6n f6regAende punkt utsdgs att vara r6streknare.

$8 Kallelse Stamman forklarades vara utlyst i beh6rig ordning.

$9 Arsredovisning Fredrik gick igenom de mest centrala punkterna i forvaltningsberettelsen.

En av dessa var hissrenoveringen. Kostnaden f6r denna togs under tva olika
verksamhetser varav ungefer hdlften togs under verksamhetsaret som
stemman avseg.

Under verksamhetsAret spolades oeksi avloppen och sotning skedde.

Darefter gick Erik igenom de mest vesen iga punktema i irsredovisningen.

Avskrivningarna har gAtt upp mycket. Det beror pA renoveringen som
gjordes fdregaende verksamhetsar.

Rantekostnaderna har gAtt ned, eftersom len har omforhandlats och bundits
till en ldgre ranta en tidigare.

Sophamtningskostnadema har minskat jdmfort med tidigare Ar eftersom
Fredrik uppdagade en systematisk Overdebitering under ett antal Ar. Denna
fick vi aterbetald under verksamhetsAret.

Under nasta Ar har vi budgeterat en hyresfri mgnad. Vilken manad som blir
hyresfri ar inte beslutat annu men planen ar att det blir innan den siste
augusti.

Vad gdllde planerat underhall under de kommande aren sA er ett nytt
porttelefonssystem det mest omfattande.

Inga kommentarer inkom frAn publiken.

Stemman beslutade att med godkannande lagga drsredovisningen til
handlingarna.



S10 Revisorernas Revisorernas berattelse for rdkenskapsaret 2015-09-01- 2016-08-31
berdttelse kommenterades av Annika Brobach. Ingen anmarkning har noterats.

Sl 1 Resultat- och Stdmman beslutade att faststalla fdreliggande resultat- och balansrakning.
balansrdkning.

S12 Arets resultat Stemman beslutade att fdreningens resultat ska disponeras ienlighet med
den faststellda balansrdkningen.

$13 Ansvarsfrihet I enlighet med revisorernas f6rslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet f6r
rakenskapseret.

$14 Arvoden Stamman beslutade att fdljande:

Storleken pd arvodet till styrelsen kvarst6r. Arvodet dr ett prisbasbelopp om
aret. PrisbasbelopoFJt 2017 ar 44 8OO:-.

Ersdttningen till revisorerna kvarstar. 2925:- per person och 6r.

Ett arvode till valberedningen infdrs om 1000:- per person och Ar.

$15 Antal ledamOterstemman beslutade att fortsatta med 5 styrelseledamoter, varav en ledamot
frin HSB. Aven antalet suppleanter uppgar till 2l'am6ver.

516 Val av styrelse Monica Einarsson foredrog valberedningens arbete och f6rslag till
styrelseledamdter. Stamman beslutade f6ljande.

Till ordinarie ledam6ter valdes:
Andreas Jelvemark (kvarstir f6r en tid av 1 ar)
Maren Anestad (nyval pA 2 ir)
Ronnie Didner (nyval pi 'l 6r)
Robert Leasure (nyval pA 2 dr)

Till suppleanter valdes:
Thomas Darwish (kvarster f6r en tid av 1 er)
Sofia Ehldn (omval pA 2 Ar)

517 HsB-ledamot HSBS representant Kjell-Ake presenterade sig sjalv.

518 Antal revisorer Annika Brobach avgick som revisor.

Stdmman beslutade att fdreningen f6r nastkommande verksamhetsAr skall
ha tva revisorer.

$19 Val av revisorerTill ordinarie revisorer valdes:
Trille Clemen J6rgensen
Fredrik Trobro

Bida pi 1 Ar.

Som revisorssuppleanter valdes
Johan Blom
Christer Hoberg

Bida oA 1 6r.

S20 Antal led. i Stamman beslutade att f6reningen skall ha tva ledamoter i valberedningen.



valb€Gdning

S21 Val av Till valber€dningen valdes Keatin Annell och Monica Einarsson.
valbcrcdning

S22 Val av HS& Val av fullmtktigerep€sentanter hensktltB till styr€lsen att sjllv utse.
fullm6ktige'
repr€Sentanter

$23 Nya stadgar Stamman beelutade enhtlligt att anta (b nya €tdgama.

S24 Avslutning Dl iqet mer t6lelAg att behandla tOrldare(b ordf0randen Etemman a\6lutad.
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Lagenhet nr Namn

2 Martin Svensson
3 Erik Larsson
4 Tomas Darwish
5 Astrid Cronstedt Rolf
6 Gabriel Onnerfors
9 Carl-Johan Elm
13 Sebastian Jonsson
15 Benny Clausen och Trille Clemen J6rgensen
'17 Robert Leasure och Gregg Mowins
1E Sara Lenninger
19 Patrik Pettersson
23 Monica Einarsson
26 Lena Bergqvist
28 Marianne och Ronnie Didner
29 Lena Dahlberg
30 Marie Christersson
33 Mikael Persson
U Annika Brobach och Christer Hoberg
38 Fredrik Trobro
39 Andreas Jelvemark och Therese BUlow
41 lngrid BAAth
42 Carl-Magnus Annell
44 Michael Strdmgren
45 Maren Anestad

Kjell Ake Svensson, HSB-representant
Fredrik Ekenstiema, Ordf6rande, avflyftad


