HSB BRF 88 Pedalen

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med
HSB Brf 88 Pedalen i Uppsala 2018-A4-23
Plats: Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50

$1

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande
Föreningens ordförande hälsar alla deltagare välkomna och stämman förklaras öppnad.

$2

Val av stämmoordfiirande
Stiimman beslutar att

till ordforande vid stämman

utse Christer Andersson.

s3

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Ordforanden anmäler att Kjell Jungnelius skall fora stämmans protokoll.

$4

Godkännande av röstlängd
Stämman beslutar att fastställa närvaroftirteckningen som upprättats (medföljer som
protokollsbilaga 1) samt att godkänna att förteckningen skall gälla som röstlängd ftir
stämnran (23 röster av totalt 29 ndtrvarande medlemmar).

$s

Godkännande av dagordning
Stämman beslutar att godkänna föreliggande dagordning.

$6

Val av två personer attjämte stämmoordföranden justera protokollet
Stämman beslutar att Kent Eriksson och Mattias Engström jämte ordföranden skall

justera protokollet.
$7

Val av minst två rösträknare
Stämman beslutar att välja Kent Eriksson och Mattias Engström

$8

till

rösträknare.

Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Stämman beslutar att forklara stämman vara i behorig ordning kallad.

$e

Genomgång av styrelsens årsredovisning
Ordföranden föredrar styrelsens årsredovisning och stämman beslutar därefter att lägga
årsredovisningen till handlin gama.

$10

Genomgång av revisorernas berättelse
Av föreningen valda revisorn Roger Yttergren ltiredrar revisorernas berättelse och
däreft er be s lutar stämman alt lägga revi s ionsberättel sen til I handlin gafl'a.

$11

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutar att i enlighet med revisoremas tillstyrkan fastställa de i
årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.
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$12

Beslut i anledning av trostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräknin gen

i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan, att det
redovisade resultatet i föreningen om kronor 5 892 898 skall disponeras enligt följande:
Stämman beslutar,

Till ftireningens underhållsfond

plan
867 000
ftjr utfört underhåll -30 000

avsätts enligt

Uttag ur ft)reningens underhållsfond
Balanserat resultat

5 055 898

Summa

5 892 898

$13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för 2AI7 års förvaltning.

$14

Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar ftir sfyrelsens
ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av
föreningsstämman
Stämman beslutar att årsarvode på oforändrade 2 prisbasbelopp skall fördelas mellan
styrelse, valberedning och revisor. Styrelsen fick i uppdrag att göra fördelningen.

$15

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Stiimman beslutar att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och 3 suppleanter, varav en
ledamot utses av HSB Uppsala.

$16

Val av styrelseledamöter och suppleanter
I tur att avgå ur styrelsen vid ordinarie foreningsstämman är 20ll är styrelseledamötema
Per Rydåker, Kent Eriksson och Kjell Jungnelius samt suppleanterna Aktar Zaman och
Julia Gustafsson.
Stämman beslutar att for en period av två år
omval2 år
Kent

Eriksson
Kjell Jungnelius
Aktar Zaman

till

styrelseledamöter välja

till

suppleanter välja

omvaI2 åt
nYvalZ ät

Stämman beslutar att for en period av två år

nYval2 ät
Lennart Johansson
Teija Alatalo Comstedt nYvalZ är
Ledamöter med ett år kvar valda 2017 ar Britta Lindholm Elovsson, Mattias Engström
och Niklas Axelsson samt suppleanten Isabel Ivarsson.

$17

Presentation av HSB-ledamot
HSB Uppsalas ledamot i styrelsen, Christer Andersson, presenterar sig och är fortsatt
utsedd till ledamot i styrelsen for I år.

S18

Beslut om antal revisorer och suppleant
Stämman beslutar att utöver en revisor utsedd av HSB Riksförbund ska väljas en
ordinarie ft)reningsrevisor och en revisorssuppleant.
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$19

Val av revisor/er och suppleant
Stämman beslutar att för en period av ett år välja revisor
Roger

Yttergren

omval 1 år

Stämman beslutar att for en period av ett år välja revisorssuppleant
omval 1 ar
Håkan

Stranning

$20

Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Stämman beslutar att till valberedningen välja 3 ledamöter.

$21

Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
Stämman beslutar att ftir en period av 1 är välja Anna Brink-Lilja, Sofia Stregnell och
Linnea Viktorsson till ledamöter i valberedningen med Anna Brink-Lilja som
ordförande.

522

Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

$23

Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda
ärenden som angivits i kallelsen

Stämman beslutar att utse ordföranden med vice ordftjranden som ersättare

i fullmäktige.

a) antagande av nya stadgar
Riksdagen har beslutat om ändringar i Lagen om ekonomiska föreningar. Som
bostadsrättsförening är vi tillika en ekonomisk forening och berörs därft)r av
riksdagsbeslutet och är tvungna att ändra våra nuvarande stadgar till överensstämmelse
med lagändringarna. De nu gällande stadgarna antogs slutgiltigt 2016-08-27 och
registrerades vid Bolagsverket2016-11-07. De nya stadgama som vi nu ska anta utgår
ifrån Normalstadgar 201 1 ftir HSB bostadsrättsfclreningar, version 5.
Bostadsrättsforeningama har möjlighet att inom vissa ramar anpassa dessa stadgar efter
ftirhållandena i respektive ftlrening. Styrelsen har beslutat att göra anpassningar så att de
nya stadgama väsentligen överensstämmer med de nuvarande, men med de tillägg
lagändringarna kräver.
För antagande av nya stadgar krävs beslut pä två på varandra följande
föreningsstämmor. På denna första stämma fattas beslut med enkel majoritet. På den
andra stämman krävs att beslut fattas av en majoritet bestående av minst två tredjedelar
av de röstande.
Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

b) motion från Torbjörn Jonsson, Portalgatan 69
Torbjörn Jonsson har i sin motion en rad forslag på hur olika verksamheter skulle kunna
bedrivas inorn frreningen om lokaier kan friställas, t.ex. någon tvättstuga. Torbjörn tar
också upp laddplatser ftir elbilar, elektronisk bokning av tvättstugor och att utforma en
logo for gemensamma dokument.
Stämman beslutar att styrelsens rekommendationer ska gälla som svar på motionen.

$24

Föreningsstämmans avslutande
Ledamötema i avgående valberedningen Britta Tener, Anita Rackner och Torbjöm
Jonsson samt avgående suppleanten Julia Gustafsson avtackas med blommor" Avgående
styrelseordfciranden sedan 2009 Per Rydåker ar,tackas med blommor och presentkort.
Ordföranden tackar deltagarna ftlr visat intresse och forklarar föreningsstämman för
avslutad"

Bilaga: Medlemsförteckning i Pedalen med avprickade medlemrnar, som deltog i
föreningsstämman.
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Sekreterare

Ordforande

Christer Andersson

Justerare

Justerare

L

Kent Eriksson

Mattias Engström

