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Protokoll fiirt vid ordinarie fiireningsstämma med
HSB:s Brf 88 Pedalen i Uppsala 20rc-04-ll
Plats: Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50

$1

Oppnande
Föreningens ordftirande hälsar alla deltagare välkomna och stiimman förklaras öppnad.

$2

Val av ordfiirande vid stämman
Stämman beslutar att

$3

till

ordforande vid stiimman utse Christer Andersson.

Anmälan av ordfiirandens val av protokollfiirare
Ordftjranden anmäler att Kjell Jungnelius skall fijra stämmans protokoll.

$4

Godkännande av röstlängd
Stämman beslutar att fastställa ntirvaroftirteckningen som upprättats (medftljer som
protokollsbilaga 1) samt att godkänna att förteckningen skall gälla som röstlängd ftr
stiimman (20 röster av totalt 25 näwarande medlemmar).

$s

Fastställande av dagordningen
Stämman beslutar att godkänna ftireliggande dagordning.

s6

Val av fvå personer attjämte ordfiiranden justera protokollet
Stiimman beslutar att Tim Björklund och Torbjörn Jonsson jiimte ordftiranden skall
justera protokollet och tillika fungera som röstriiknare.

$7

Fråga om kallelse behörigen skett
Stämman beslutar att ftirklara stämman vara i behörig ordning kallad.

$8

Styrelsens årsredovisning
Ordftiranden ftiredrar styrelsens årsredovisning och stämman beslutar diirefter atllägga
arsredovisningen till handlingama.

$e

Revisorernas berättelse
Revisor Roger Yttergren foredrar revisoremas berättelse och därefter beslutar stiimman
att läggarevisionsberättelsen till handlin garna.

$10

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Stiimman beslutar att i enlighet med revisorernas tillstyrkan fastställa de i
årsredovi sningen intagna re sultat- och balansriikningarna.
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$11

Beslut i anledning av fiireningens vinst eller fiirlust enligt den fastställda
balansräkningen
Stiimman beslutar, i enlighet med styrelsens ftirslag och revisorernas tillstyrkan, att det
redovisade resultatet i ftireningen om kronor 4 268 317 skall disponeras enligt fiiljande:
523 000
Till ftireningens underhållsfond avsättas enligt plan
Uttag ur föreningens underhållsfond ftir utftirt underhåll -155 384
3 900 701
Balanserat resultat
Summa
4 268 317

$12

Beslut i fråga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet ftr 2015 års forvaltning.

$13

Fråga om arvoden

$14

Val av styrelseledamöter och suppleanter
I tur att avgå ur styrelsen vid ordinarie ft)reningsstiimman är 2016 är
styrelseledamöterna Per Rydåke r, Lena Holmqvist och Tim Bj örklund samt
suppleanterna Miriam Löwenstad och Kjell Jungnelius.

Stiirnman beslutar att årsarvode på oft)riindrade 2 prisbasbelopp skall ft)rdelas mellan
styrelse, valberedning och revisor. Styrelsen fick i uppdrag ati göra ft)rdelningen.

Stämman beslutar att för en period av två år
omval2 är
Per
nyval2 är
Kjell
nwaI2 är
Kent

till

styrelseledamöter välja

Stämman beslutar att for en period av tvä ar
nyval2 är
Julia

till

suppleanter välja

Rydaker
Jungnelius
Eriksson

Gustafsson
Zamart

Aktar

nyval2

ån

Ledamot med ett år kvar vald 2015 åir Clary Eriksson, Mattias Engström och Frida
Jangenfalk, samt suppleant Britta Lindholm Elovsson.

S15

Val av revisor och suppleant
Stiimman beslutar att ftir en period av ett ät
Roger

Yttergren

Stämman beslutar att

Niklas

$16

Axelsson

omval

väl1a revisor

1 ar

ftir en period av ett ar välja revisorssuppleant
omval 1 år

Val av valberedning
Stämman beslutar att ftir en period av 1 år välja Britta Tener, Anita Rackner och
Tordörn Jonsson till ledamöter i valberedningen med Britta Tener som

sammankallande.

S17

Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB
Stämman beslutar att uppdra

till
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styrelsen att utse dessa representanter.

$18

Styrelsens fiirslag till nya stadgar
HSB har sedan 2011 arbetat med en revidering av normalstadgar:;ra och nu 2016 anses
revisionen vara klar i och med det ft)rslag som betecknas "Normalstadgar 2011 fttr
HSB Bostadsrättsftireningar - version 4".
Stlnelsen har efter granskning av denna version 4 beslutat ftireslå att ftireningen antar
ft)rslaget till nya stadgar. För detta krävs beslut på två på varandra ftiljande
ftireningsst?immor. På denna ftirsta stiimma fattas beslut med enkel majoritet. På den
andra stiimman krävs att beslut fattas av en majoritet bestående av minst två tredjedelar
av de röstande.
Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens ftirslag.

$1e

Stämman avslutas
Ordftiranden tackar deltagama ftir visat intresse och lorklarar mötet ftir avslutat.

Bilaga: Medlemsftirteckning i Pedalen med avprickade medlelnmar, som deltog i
ftireningsstämman.
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Torbjörn Jonsson

