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Protokoll lort vid ordinarie frireningsstdmma med HSB bostadsrdttsforening

BillegArden i Lund
den 17 - Mai 2016

Stiimman oppnas av Kent Petersson.

Stdmman beslutar att till stdmmoordforande utse Kent Petersson.

Som protokollforare anmdler ordforande Henrik Almqvist.

Ndrvaroforteckning upprdttas over ndrvarande medlemmar och representerade

bostadsrdtter.
Antal rostberiittigade rir 30 st.

Stdmman beslutar att faststiilla forteckningen sisom rostlZingd fiir stdmman.

Stdmman beslutar att faststdlla foreliggande forslag ti11 dagordning lor stdmman.

Stdmman beslutar att jdmte ordforande utse Jan-Erik Kruppke och

Goran Svennarp till att justera dagens protokoll.

Ordforanden meddelar att medlemmama kallats till stdmman genom personlig
kallelse den 3 Maj.
Stdmman beslutar att kallelse skett i behorig ordning.

Styrelsens irsredovisning med ddri intagen resultatrdkning for 2015 samt balans-

rdkning per 31112 2015 som {bre stdmman tillstiillts samtliga medlemmar, be-

handlas genom att Christoffer Werhof frin HSB och ordftiranden foredrar och

kommenterar vid behov och frigor.

Stdmman beslutar att med godkdnnande liigga lorvaltningsberdttelsen till hand-
lingarna.

Kent Petersson ftiredrar revisorernas berdttelse over
granskningen av forvaltningen och rzikenskapemafor hr 2015.

Stdmman beslutar att med godkiinnandelaggarevisionsberdttelsen till handlingarna.

Stdmman beslutar att faststdlla den i irsredovisningen intagna resultat- och balans-

rdkningen.

Stdmman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir 2015 irs ftirvaltning.

Ordforande ftiredrar styrelsens forslag till beslut avseende disposition av 6rets

resultat vilket innebdr

Reservering till fond for yttre underhill enligt underhillsplan 1 522 000 kr
Iansprflktagande av fond for yttre underhill 40 721 kr
Balanserat resultat 3 967 I 18 kr



Stamman beslutar att disponera 6rets resultat enligt styrelsens forslag'

Ordforanden redogor for de arvoden som f n utgar till den av doreningen valde

revisorn och styrelsen samt att enligt styrelsens forslag skall foljande aruoden utg6

lor tid intill dess ndsta ordinarie foreningsstdmma hallits:

$ 13 Arvoden

S14 Val av

styrelse

$ l5 Val av
revisor

Foreningsvald revisor

Styrelsens ledamoter och

suppleanter

2000

1,5

kronor

basbelopp

kronor

att fordelas enligt styrelsens beslut'

Sammantrddesaruode 443

Stiimman beslutar enl i gt forsl agen'

Valberedningen meddelar att mandattiden

ordinarie stYrelseledamoterna:

vid denna stiimma utgir l-or

Kerstin Friberg, Charlotta Skogman och E'rkki Rangin

samt suppleanten:

Patricia Fors,

Steimman beslutar att som ordinarie styrelseledamot/moter utse

Erkki Rangin, Patricia Fors och Henrik Almqvist

intill foreningsstbmman 20 1 B.

Stimman beslutar att som styrelsesuppleant/er utse

Jan Froborg

intill foreningsstbmman 20 1 8.

Samt genom fyllnadsval som styrelsesuppleant utse

Denise Jemsgflrd

intill foreningsstdmman 2011 .

Stdmman beslutar att utse

Torbjorn Siill

till ordinarie revisor intill foreningsstdmman 2017'

Steimman beslutar att utse

Lennart Morking



-

$16 Val av val-

beredning

till revisorsuppleant intill loreningsstdmman 20 1 7'

Stbmman beslutar att utse

Helena Forsaeus - Sammankallande

Vf-iu Gerhandsson Stflhl

Petra Ward

till valberedning intill foreningsstiimman 20 1 7'

$17 Val av ordloranden meddelar att forening": l* rdtt att utse 1 fullmbktigeledamot

fullmdktige Jil; lika antal suppleanter i HSB Skflne'

ledamot i
HSB Stdmman beslutar att utse

Kent Petersson

till fullmziktigeledamot intill foreningsstdmman 20 1 7'

Stdmman beslutar att utse

Anders Denwall

till fullmiikti gesuppleant intill forenin gs stdmman 20 1 7'

s1g Motioner En motion om att instalrera r.relsestyrd belysning i tvdttstugorna har inkommit'

Styr"lsen 
foreslflr att byte av belysningen ska ske om det dr ekonomiskt fbrdelaktigt' Styrelsens

lorslag bifalles av stdmman

$1e propositioner 
il1il1.'"*ffiT'fr1ffffii:;x;,tn$:ll:"'il::ffiTffi'1?Yil?:i:'"1fi:'
e-post. Stbmman bifaller propostitionen'

Styrelsenforesl&rattdentomma-vaktmdstarlokalenihusl5skabyggasomtilten
liigenhet. F6*A;;*;J.,;V fag"rrlreten ska bekosta renoveringen av hus 15 inkiusive

samlinglokaitt ;;";;; oi-"itt ttotui""tuo samlingslokal och

ovemattnin gsl zigenhet'

i,ant-* bifauer ProPostitionen'

$20 ovriga frflgor Bjiirk*na tjster om hus 9 dr h6ga och skymmer rjuset' Styrelsen avser att lita

iraagatOttlanst atgarda detta'

Rengiiringavvitaytor6nskas.avst6mman.Styrelsenmeddelarattdettairplanlagt
och arbetet kommer att borja inom kort'

Stdmman onskar att ytan oster om hu:^,n-:Y*^Oonas' Komposten ska tas bort och

bdLttre ordning krin g containerna efterstravas'

Eftermbtetsavslutandediskuteradesrenoveringelalhusl5medatkitektMats
Lindstrbm #;;;;ans Arkiterkter som ritat forslaget'
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$21 Avslutning Ordforande forklarar floreningsstdmman avslutad.

Vid protokollet"?3r,,/(rffi
Henrik Almqvist

Justeras


