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HSB BRF 88 Pedalen

Protokoll fiirt vid ordinarie ftireningsstämma med
HSB Brf 88 Pedalen i Uppsala 2019-04-29

Plats: Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50
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Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande
Föreningens ordförande hälsar alla deltagare välkomna och stämman filrklaras öppnad.

Val av stämmoordftirande
Stämman beslutar att till ordförande vid stämman utse Christer Andersson.

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollfiirare
Ordföranden anmäler att Kjell Jungnelius skall föra stämmans protokoll.

Godkännande av röstlängd
Stämman beslutar att fastställa närvaroförleckningen som upprättats (medföljer som

protokollsbilaga 1) samt att godkänna att lorteckningen skall gälla som röstlängd för
stämman (23 röster av totalt 27 närvarande medlemmar).

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Samtliga niirvarande på stämman är medlemmar i ft)reningen.

Godkännande av dagordning
Stämman beslutar att godkiinna föreliggande dagordning.

Val av fvå person er attjämte stämmoordföranden justera protokollet
Stämman beslutar att Claes Eriksson och Torbjörn Jonsson jämte ordföranden skall
justera protokollet.

Val av minst två rösträknare
Stämman beslutar attväljaClaes Eriksson och Torbjörn Jonsson till rösträknare.

Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Stämman beslutar att ftjrklara stämman varai behörig ordning kallad.

Genomgång av styrelsens årsredovisning
Ordföranden fiöredrar styrelsens årsredovisning och stämman beslutar därefter altLägga

årsredovisningen till handlin gama.

Genomgång av revisorernas berättelse
Av ftireningen valda revisom Roger Yttergren foredrar revisorernas berättelse och

däreft er be slutar stämman att lägga revi sionsberättel sen ti ll handlin gama.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas tillstyrkan fastställa de i
årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningama. .,4ÅA +
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$13 Beslut i anledning av bostadsrättsftireningens vinst eller ftirlust enligt den

fastställda balansräkningen
Stämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan, att det

redovisade resultatet i föreningen om kronor 4 727 294 skall disponeras enligt följande:

Till föreningens underhållsfond avsätts enligt plan 852 000

Uttag ur föreningens underhållsfond flor utftirt underhåll -357 469

Balanserat resultat 4 232 763

Summa 4 727 294

$14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beslutar atti enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter

ansvarsfrihet för 2018 års ft)rvaltning'

$15 Beslut om arryoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens

ledamötero revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av

föreningsstämman
Stämman beslutar att årsarvode på oförändrade 2 prisbasbelopp skall ftirdelas mellan

styrelse, valberedning och revisor. Styrelsen fick i uppdrag att göra fördelningen'

$16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och 3 suppleanter, varav en

ledamot utses av HSB UPPsala.

$17 Val av sfyrelseledamöter och suppleanter
I tur att avgå ur styrelsen vid ordinarie loreningsstämman är 2019 är styrelseledamöterna

Britta Lindholm Elovsson, Mattias Engström och Niklas Axelsson samt suppleanten

Isabel Ivarsson.

Stämman beslutar att för en period av två år till styrelseledamöter välja

Britta Lindholm Elovsson omval2 år

Isabel Ivarsson nYval2 ät

Lennart Johansson nYval2 ätt

Stämman beslutar att for en period av två år till suppleant välja

Jona Kristjansdottir nYval2 ät

Stämman beslutar att för en period av ett år till suppleant välja

Stelios Nassos fYllnadsval 1 år

Ledamöter med ett år kvar valda 2018 tir Kent Eriksson, Kjell Jungnelius och Aktar
Zaman samt suppleanten Teija Alatalo Comstedt.

$1S Presentation av HSB-ledamot
HSB Uppsalas ledamot i styrelsen, Christer Andersson, presenterar sig och är fortsatt

utsedd till ledamot i styrelsen för 1 år.

$19 Beslut om antal revisorer och suppleant
Stämman beslutar att utöver en revisor utsedd av HSB Riksftirbund ska väljas en

ordinarie föreningsrevisor och en revisorssuppleant.
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$20 Val av revisor/er och suppleant
Stämman beslutar att for en period av ett år välja revisor
Roger Yttergren omval 1 år

Stämman beslutar att ft)r en period av ett år välja revisorssuppleant

Håkan Stranning omval 1 år

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

Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordftirande
Stämman beslutar att för en period av 1 år välia Sören Johansson, Ann-Christine

Eliasson och Jemima Bentham till ledamöter i valberedningen med Sören Johansson

som ordftirande.

Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att utse ordföranden med vice ordföranden som ersättare i fullmäktige.

Av styrelsen till ftireningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda

ärenden som angivits i kallelsen

a) motion från Britta Tener, Portalgatan 69

Britta Tener fram{tir i sin motion behov av en bättre gästlägenhet iin den befintliga.

ft)rslagsvis den i entrdn till
k kitchenette, med
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Brittas förslag är att
1) styrelsen undersöker möjligheten att göra om en tvättstuga,

Kapellgatan 13,till en gästlägenhet med tillhörande köksdel, s

tillgång till vatten och avlopp, WC och dusch.

2) styrelsen undersöker om det nuvarande gästrummet skulle kunna användas

arnat ändamåI, kanske möbleras och hyras ut som sammanträdestum?

för något

Styrelsens beslut 2019-0I-17 som svar på motionenär att

Styrelsen välkomnar alla förslag som innebär förbättringar för de boende och är i
grunden positiv till att gemensamma utrymmen används ft)r att öka medlemmalnas

trivsel.
Styrelsen anser att ändra användningsområde för en tvättstuga skulle medftjra avsevärda

kostnader. Styrelsen anser att det befintliga övernattningsrummet är tillräckligt for

ftireningen.

Stämman diskuterar förslaget utifrån ekonomiska, historiska och andra aspekter.

Stcimman beslutar att uppdra åt styrelsen att till nästa årsstämma utreda forslaget om

bättre gästlägenhet samt även förslagen fran föregående års stämma i motion från

Torbjöm Jonsson om att bedriva verksamhet i lokaler som kan friställas m.m.

S25 Föreningsstämmans avslutande
Avgående ledamoten Mattias Engström artackas med blommor och avgående ledamoten

Niklas Axelsson, som är förhindrad att delta, kommer även han att ar,'tackas med

blommor i hemmet.
Ordftiranden tackar deltagama for visat intresse och forklarar föreningsstämman for
avslutad.

Bilaga: Medlemsförteckning i
föreningsstämman.

Pedalen med avprickade medlemmar, som deltog i
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