
Protokoll

fort vid ordinarie foreningssttimma i HSB:s bostadsrtittsforening Bergshamra i Solna
onsdagen den 15.e maj2013 kl. 18.00 i Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 1, Solna.

l. Oppnande av stiimman
Foreningens ordfdrande Per-Otto Walter forklarade stiimman oppen samt
presenterade nuvarande styrelse.

2. Vad av ordfiirande vid stiimman
Till stiimmoordftirande valdes enligl styrelsens forslag Elisabeth Kalder6n fran
Bostadsriittema som tackade ftir stiimmans fortroende.

3. Anmiilan av ordliirandes val av protokollfiirare
Av stiimmans ordft)rande utsigs Ulrika Olsson till protokollforare.

Godkiinnande av riistliingd
Rostliingden faststtilldes till totalt I 02 rostberiittigade medlemmar.

Faststiillande av dagordning
Den med kallelsen uts2inda dagordningen faststtilldes'

Val av tvi justerare, tillika riistriiknare, att jiimte ordftiranden justera

protokollet
lill att jamte ordftiranden justera dagens protokoll utsigs Jimmie Rubin och

Annika Nordin.

Friga om kallelse behiirigen skett
Stiimman konstaterade att kallelse till stiimman skett pi behorigt siitt.

Styrelsens irsredovisning
Dennis Kjellin och Per Johannesson presenterar vetksamhetsbertittelsen och

svarade sedan med hjtilp av dvriga ur styrelsen pi frigor frfln medlemmarna.

Stiimman beslot sedan att efter genomging och frigor liigga styrelsens

irsredovisning ftir 2012 till handlingarna'

Revisorernas beriittelse
Sttimman be s I ot att lagga revi sorernas beriittel se ti I I handl ingaf na.

10. Beslut om faststiillande av resultatriikningen och balansriikningen
Stiimman beslot att efter genomging faststiilla de framlagda resultat- och

balansriikningama,

11. Beslut i anledning av fiireningens vinst eller fiirlust enligt den faststiillda

balansriikningen
Stiimman beslot att faststiilla den i arsredovisningen ftireslagna

resultatdi spositionen.
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12. Beslut i frflga om ansvarsfrihet i styrelsen
Stiimman beslot enigt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ft)r verksamhets6ret
2012.

13. Friga om arvoden
Stiimman beslcit att gdvalberedningens forslag till mdtes och bevilja styrelsen
4,5 ginger prisbasbelopp att ftrdela inom sig samt en flexibel del pi 3,4
prisbasbelopp som kan anviindas utriver ordinarie styrelsearbetet, dvs for att
ersiitta eventuella inkomstbortfall i samband med jobb i foreningen. Bida
beloppen exklusive sociala avgifter. Hur den flexibla delen disponerats av
styrelsen skall redovisas i irsberiittelsen. Stamman bifdll iiven forslaget att ge
interna revisorn 10.000 kr samt en ersiittning pa 10.000 kr till valberedningen
att fordela inom gruppen, dven htir gtiller beloppen exklusive sociala avgifter.

14. Val av styrelseledamiiter och suppleanter
Valberedningen presenterade sitt forslag och de foreslagna ledamotena och
suppleanterna presenterade sig inftir for stiimman. Stiimman beslot att till
ledamoter och suppleanter i styrelsen viilja i enlighet med valberedningens
ft)rslag:

Or dinari e s tyrel s el e damdter
Ulrika Olsson Omval2 ar
Per Johannesson Omval2 6r
Lisa Karbelius Fyllnadsval
Samuel Malmviirn Fyllnadsval

Kvarst6r ett 6r gor Per-Otto Walter och Dennis Kjellin.

Suppleanter
Hans Bergstedt Nyval2 ir
Louise Bjorlin Svozil Nyval 1 6r

15. Val av revisor och suppleant
Valberedningen foreslog som revisor Eva Lindqvist (omval 1 6r) och Lennart

Sundqvist som suppleant (omval I ar).

16. Val av valberedning
Sttimman besldt att till valberedning viilja Maria Hiltunen, Staffan Lofmark

och Lisa Nyberg Peldan med Maria Hiltunen som sammankallande'

17. Erforderligt val av representation i HSB
Stiimman beskit att dverliimna flt styrelsen att utse representanter i HSB.

18. Behandling av motioner till stiimman

(Se bilaga 1)

Motion I (staket vid grcismatta)
Stiimman beslutar enligt styrelsens forslag och anser diirmed motionen
besvarad.
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Motion 2 (laggning)
Sttimman godkdnner styrelsens ftirslag och anser dtirmed motionen besvarad.

19. Ovriga anmiilda iirenden.
Inga ovriga iirenden anmiilda.

20. Information om pigiende och kommande verksamheter

Dennis Kjellin ger kortfattad information om pigiende och kommande
aktiviteter, sisom arbetet med en biittre hemsida, siikerhet i omridet,
stamrenovering samt hur styrelsen jobbar med information till medlemmar och
miiklare. Stiimman ansig att 6vrig information skett ldpande under tidigare
punkter.

21. Avslutning av stiimman

Styrelsen tackade av Pernilla Aittimaa och Mikael Gabrielsson (ej niirvarande)
som avgick i samband med denna st?imma. Sttimmoordftirande tackade de
niirvarande for engagemang och visat intresse och ftrkarade stiimman
avslutad.
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Ulrika Olsson
Protokollfdrare
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Stammordforande
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Annika Nordin
Justerare



Motion t i l l  stdmman den 15 maj 3013

Motion 1 ^

Stitt upp ett staket vid griismattan utanfor tvdttstugan Lostigen 32 och
Frissan. Nu hAller det pA att bli en gAngstig over grdsmattan. Det dr konstigt,
att det inte gdr att anvdnda gdngviigarna.

Motion 2

Utse nAgon som kan skota flaggningen. Men den nuvarande funderar det inte.

Solna 4 mars 2014
Olle Sjdstedt Lostigen 32

Styrelsens svar

'1. Angiende staket
Styrelsens triidg6rdsgrupp hAller pA och ta ett helhetsgrepp 6ver fOreningens
mark- och trtidgArdsskdtsel och i den overgripande planen som nu tas fram
skall diven vissa partier ddr grdismattor blivit naturliga g6ngstigar ses 6ver.

Styrelsen ftiresli r dd rfiir:
Att stdmman skall anse motionen besvarad.

2. Angiende flaggning
Styrelsen bifaller motionen under fdrutsdttning att n6gon/nAgra personer i
fdreningen kan ta p6 sig ansvaret att skdta detta.

Styre lse n frires li r dlirftir:
Att st€imman beslutar att styrelsen vid ndsta informationstillf€ille skickar ut en
f6rfrdgan om detta.



Bilaga I

Vid kontrollriikning av rcistliingden den 1 juni 2013
finner jag att antalet rdstbertittigade uppgir till 101 personer.
PA arsmritet den 15 maj samt i arsmcitis protokollet uppges antalet
rristberiittig ade v ara 102.

Solna den 1 juni 2013
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Annika Nordin
Justerare
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