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Datum/tid: 2017-02-06 kl. 19.00

Plats: Svenska kyrkans lokaler, Frejgatan 31, Stockholm

Niirvarande: Representanter fr6n l2igenheter 1001, 1002,1003, 1004, 1006, 1007,1008,
I01 1, 1012, 7014, I0l5, 1020, 7021,1025, 1026, 1027,7029, 1030, 1034,
1035, 1037,1038, 1044,1046,1049 samt ftreningens inhyrda konsult Bo
Widerdal fran HSB

Frdnvarande: Medlemmar representerande <ivriga liigenheter.

Dagordning och beslut

1. Stflmmans dppnande
Stiimman forklaras <ippnad av styrelseordftirande kvid Engelmark Hofgaard.

2. Godkiinnande av dagordningen
Beslut: Dagordningen godkiinns av niirvarande medlemmar.

3. Val av ordftirande
Beslut: Bo Widerdal viiljs till stiimmoordftirande.

4. Anmiilan av ordfiirandes val av protokollftrare
Arvid Engelmark Hofgaard viiljs till protokollfrrare av mdtesordftirande.

5. Val av justeringsman och riistriiknare
Beslutas att viilja Lars Lindberg till justeringsman och tillika rdstriiknare.

6. Friga om stflmman blivit i behOrig ordning utlyst
Beslutas aff stiimman iir uflyst i behdrig ordning. Stiimmans ordftirande till?igger att stiimman
enligt stadgarna ska hillas innan december minads utgf,ngl men att stiimman - trots det - iir
utlyst i behdrig ordning, genom att samtliga medlemmaf l{U kattats genom personlig kallelse
via post.

7. Faststflllande av rOstlflngd
Beslut: Fdrteckningen i detta protokoll d,ver ndrvarande medlemmar, faststiills som r<isfliingd.

8. Styrelsens irsredovisning
S$irnmoordftrande Bo Widerdal gar igenom arsredovisningen ft)r riikenskapsaret den l juli
2A),5 - den 30 juni 2016, samt liimnar ordet fritt vid varje rubrih ftr frigor och synpunkter.
Medlem tillika styrelseledamot Fredrik Annby framftir apropi underhdll att:
- Vissa delar av det underhill som listas under rubriken Utrt)rt underhdll ej har ftirdigstiillts
under den period som irsredovisningen behandlar.
Fredrik Annby framfbr vidare apropi loreningens avtal att:
- SBC ej underrflttats i tillriickligt god tid ftir att kunna ta fram irsredovisning till
ursprungligen tiinkt datum ftir ft)reningens drsstiimma.
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Forts. punkt 8

- Kommunikationen med HSB gar trdgt. Fredrik Annby har pSmint dess handl?iggare vid
flertalet iirenden men upplever att inga itgZirder vidtas.
- Stockholms Hiss har debiterat ftireningen kostnader som egentligen skulle tiickas av garanti
efter hissombyggnad. Detta har dock reglerats.
- Bjerkings byggprojektledare har enligt Fredrik Annby giort en tveksam insats ft)r
ft)reningen.
Beslutas att 6rsredovisningen 2Ol 5 l20l 6 liiggs till handlingarna.

9. Revisorernasber?iffelse
Stiimmoordfiirande Bo Widerdal gat igenom revisionsber[ttelsen ft)r riikenskapsaret
201512016 som har avgivits av BoRevision AB Jcirgen Gritehed.
Beslutas att revisionsber[ttlsen liiggs till handlingarna.

10. Faststillande av resultat- och balansrlikning
Beslutas att faststiilla resultat- och balansriikningen for 201512016.

11. Beslut om resultatdisposition
Fdreningen har en ansamlad ftirlust om 3 043 379 k. Styrelsen ftireslar att fbrlusten
balanseras i ny riikning, d.v.s. skjuts fram till kommande riikenskapsdr.
Beslutas enligt styrelsens ft)rslag.

12. Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Beslutas att bevilja styrelsens ledamdter ansvarsfrihet ft)r riikenskapstret2ol5l2}l6.

13. Arvode it styrelsen och it revisorerna
Valberedningen fiireslar 15 000 kr per ordinarie ledamot och ar, exklusive sociala avgrfter,
med avdrag i 1000 kr ftir frinvaro vid styrelsemdte. Fdrslaget baseras pi tidigare 6rs arvode
som var identiskt.
Motftirslag frin Mikael Grundstrdm; Arvodet ska vara 20 000 kr per ordinarie ledamot och ar
exklusive sociala avgifter, med avdrag a 1500 kr ftr frAnvaro vid styrelsemote.
Beslutas efter omrdstning enligt Mikael Gnrndstrd,ms ftirslag. Stiimman beslutar vidare att
suppleant som agerar i ordinarie ledamots stiille ska arvoderas med 1500 kr per md,te.

';-14. Val #riyrelsei6damOter och suppleante
Valberedningen ftirelir 

TI*19" 
ledamd,ter och suppleant:

:"''" . .

Ordinarie ledamdter Suppleant
Fredrik Annby SandraNyholm
Mikael Grundstnim
Emma Hedlund
Peter Sellin
Eva Ostrrim

Under stiimman anmiiler sig iiven Erik Golrang och Stawos Constantinou ftir val som
ordinarie ledam<iter.

Beslutas att viilja samfliga nominerade ordinarie ledamdter och den nominerade suppleanten.
(Notering: Enligt foreningens stadgar, $ 33, viiljs ledamdter och suppleanter ft)r ett 6r.)

IA
L



15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Beslutas att liksom ft)regiende er, anlita BoRevision AB, som i sin tur far utse en av bolagets
revisorer till uppdraget. Thomas Olsson (1014) awiker fr6n stiimman och r<istlZingden bestir
siledes fortsiittningsvis av 24 medlemmar.

Val av valberedning
Emma Hedlund kan inte fortsiitta som ledamot i valberedningen di hon nu sitter i styrelsen.
Lars Lindberg och Eric de Basso erbjuder sig att forts?itta som ledamdter i valberedningen.
Beslutas att viilja Lars Lindberg och Eric de Basso som valberedning, med Lars som
sammankallande.

Av styrelsen till stlimman hiinskjutna frigor (Proposition, motioner och styrelsens ftirslag
till svar till stiimman, framgir i sin helhet av bifogade handligar)

a. Stadge?indring $5, omrostning nr 2. (Tidigare beslut vid ordinarie stiimma 2015-12-14)
Styrelsen ftireslar tvi iindringar av ft)reningens stadgar.
Avgift ftir andrahandsupplitelse (upp till l0o/o av prisbasbelopp per itr: 4 430 lff Fn 2016)
Detta avser att tiicka kostnader ftir administration och andra kostnader som
andrahandsuthyrningar kan medfora.

Andringen avser $ 5, med tiltligg i fetstil enligt floljande:

Frirsta meningen

Upplitelseavgift, <iverlitelseavgift, pants[ttningsavgift och avgift fdr andrahandsupplitelse
kan tas ut av styrelsen.

Ny text sist i paragrafen:

Avgift vid andra[rudsupplitetse fir av bostadstlittshavaren uffagas med hiigst IO oh w

basbeloppet_ per i1.- .

.\'

Beslutades enhtilligt att godkiinna ftirslaget, och ft)reningens stadgar ska diirmed uppdateras
med dessa iindringar.

b. Motion: Overtagande av vissa kommersiellt uthyrda garageplatser ftir uthyrning till
foreningens medlemmar.
Beslutab e.nligt styrelsens ftlrslag, attlhta styrelsen utreda fr6gan.

c. Motion: Behov och intresse av ftinsterrenovering
Beslutas att enligt styrelsens ftirslag, 16ta styrelsen utreda frigan.

d. Motion: Mer anviindarv?inlig hiss pi Frqgatan4T
Beslutas enligt styrelsens ft)rslag, att frigan ska anses vara besvarad.

e. Motion: Slitage i ftireningens gemensamma utrymmen
Beslutas entigt styrelsens ftirslag att frigan ska anses vara besvarad.

16.

17.
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18. Stf,mmansavslutning
Stiimmoordftirande Bo Widerdal tackar, med en applid tillsammans med medlemmarn4 ftir
v?il genomfort styrelsearbete, och onskar den nya styrelsen varmt lycka till!

Stiimman ftirklaras hiirefter ftir avslutad.

Stiimmoordlorande Justeras

l,*)_,&
Lars Lindberg

Vid protokollet

Arv i d E n ge I mar k H ofgaar d
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