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ht§S B# Gasverket i Lund
Organisationsnurnmer: 7 I §.407-S273

Prntokoll fiirf gid ordinarie ffireningsstämma med HSB Brf Gas*erket i Lund
den l?april:{}1&.

§ 1 Öppnande Stämman öppnas av Richard Åkesson.

§ 2 Ordftrande vid stiimman Stiimman beslutar att till ordftirande utse Christer
Nilsson" HSB.

§ 3 Protokollforare Ordfiiranden anmäler Anki Hultberg-Kuczkowski som
protokollfiirare.

§ 4 Godkännande av Nän'arofiirteckning har upprättats vid
röstlåingd ankomstenoch röstlåingd på siirskild talong. Antal

röstberättigade närvarande är 60 st. Stämman beslutar
aU fastställa ftirteckningen såsom röstliingd ftir
stiimman. Bifogas prctokoll.

§5 Närvarorätt vid Stämman beslutar genom acklamation att stiimman skall
ftireningsstiimma vara öppen ftir andra än medlemmar.

§ 6Godkännande av Stiimman beslutar att fastställa dagordningen
dagordning

§ 7 Justerare Ståimman beslutar att jiimte ordftiranden utse
Malin Rehnström och Helen Kristiansson Sylvan att
justera protokollet-

§ 8 Rösträknare Stiimman beslutar att justerarna även utses som
röstriiknare.

§ 9 Kallelse Kallelse inklusive handlingar har skickats personligt
den I mars 2018. Stiimman konstaterar att kallelse skett
i behörig ordning.

§ l0Styrelsens årsredovisn. Bostadsriittsforeningens årsredovisning inklusive
resultatriikning 2017 och balansräkning per 3l
december 2017 fiiredras och kommenteras.

Stämman lägger redovisningen medgodkännande till
handlingarna.
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§ I 1 Revisionsberättelse Föreningsvald revisor Gert Råbergftiredrar revisorernas
berättelse över granskningen av ftirvaltning och
räkenskaper fiir 201 7.

Stämman liigger redogörelsen med godkiinnande till
handlingama.

§ 12 Resultat- och Stiimman beslutar att fastställa den i
balansråikning årsredovisningen intagna resultat- och balansråikningen.

§ 13 Resultatdisposition Styrelsens 6rslag till beslut avseende disposition av
årets resultat ffiredras :

Ingående balanserat resultat 9 870 300
Extra resevering. ståimmobeslut -2 380 000
Överftiring till fond fiir yttre
underhåll enligt plan - 973 000
Uttag ur fond ftir yttre underhåll
motsvarande årets kostnad 5 781 819
fuets resultat -3 677 002
Styrelsens t?irslag till extra
avsäftning tillfond ftir lttre
underhåll -1 130 000
Balanseras i ny råikning 7 492118

Stiimman beslutar om extra avsättning till fond fiir yttre
underhåll enligl styrelsens ftirslagoch diirmed disponera
årets resultat enligt styrelsens fiirslag.

§ 14 Ansvarsfrihet Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir
2017 års forvaltning.

§ 15 Arvoden och andra Stämman beslutar om oftråindrade arvoden enligt
valberedningens ftirslag ftir ledamöter" ftireningsvalda
revisorer och valberedning-
Till styrelsen utgår ett arvode på 4 inkomstbasbelopp
('ibb) att fiirdelas inom styrelsen.
Till stiimmornalda revisorer utgår arvode på 0,1 ibb per
Iedamot-
Till valberedningen utgår 0.1 ibb per ledamot.

Till sq"relsens fiirfogande avsätts 2ibb" ftir p§ekt
utanftir ordinarie styrelseuppdrag.
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§ 16 Antal ledamöter

5 f ZVut av styrelse

§ 18 HSB ledamot

§ 19 Antal revisorer
och suppleanter

§ 20 Val av revisor

§ 2lAntal valberedning

HSB BRF GASVERKE?
Tro$eäergsyågen 9. LUi{D
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Förslag &ån valberedningen om 7 ledamöter i styrelsen
möttes av ett moffiirslag fran ståimman om ofiiråindrat g
ledamöter.
Votering begärdes. Ordft)rande lade fram två ft)rslag.
Förslag I T ledamöter.
Förslag 2 8 ledamöter.
Vid votering röstade 15 på ftirslag I och 26 medlemmar
ftir ftirslag 2
Ståimman beslutar således ör oftirändrat g ledamöter i
styrelsen, samt HSB representant. Inga suppleanter.

Mandaperioden vid denna stiimma går ut ftir ftiljande
ledamöter:
Richard Åkesson
Dennis Jåirpell
Sigvard Bardosson

Anders Branell

Förslag från valberedningen:
Ragnar Anderzdn
Richard Åkesson
Sigvard Bardosson
Dennis Järpell

Stiimman ftireslog:
Ebbe Åkerberg

Ragnar Anderzdn
Richard Åkesson
Sigvard Bardosson
Dennis Jiirpell
Ebbe Åkerberg

Nyual på 2 år
Omval pä2 är
Omval pä2 är
Omval pä2 ån

Nyval pä2 är

Nyval pä2 är
Omval pä2 ätr

Omval pä2år
Omval pä2år
Nyval pä2 är

Stiimman beslutar att som ordnarie ledamöter utse:

Noteras att HSB Skåne utsett Cornelia
Håkansson som sin representant i styrelsen.

Stiimman beslutar enligt valberedningens fr rslag
att välja I revisor och I suppleant.

Stiimman beslutar omval av Gert Råberg till
revisor och omval av Jörgen Dalhov till
revisorsuppleant intill ftireningsståirnm an 2019.

Ståimman beslutar att antalet ledamöter i valberedningen
skall vara 3 personer.
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§ 22 Val av valberedning

§ 23 Val av fullmåiktige-
ledamöter

§ 24 Motioner, tirenden

§ 25 Avslutning

Stiimman diskuterade olika ftirslag. Ordftirande ställde
tre fiirslag mot varandra.
Förslag I
Malin Rehnström, Lena Jernberg, Zeruta Andersson
Förslag 2
Martin Franck, Adrian lonescu, Malin Rehnström
Förslag 3
Martin Franck, Adrian lonescu, Lena Jernberg

Efter frrsöksvotering beslutar stiimman med klar
majoritet att tll ledamöter i valberedningen utse:
Martin Franck
Adrian Ionescu
Malin Rehnström

omval2 år"

omval I år
nyval 2 år

Stiimman beslutar att Martin Franck utses till
valberedningens ordfi irande.

Ordftiranden meddelar att fiireningen har rätt att
utse två ledamot i HSB Skanefullmäktige jåimte två
suppleanter.

Stiimman beslutar att utse ordfiirande och vice
ordörande till fu llm?iktigeledamöter samt Anki
Hultberg- Kuczkowski och Sigvard Bardosson till
suppleanter intil lftireningsstämman 20 I 9.

Ordfiirande konstaterar att inga motioner eller av
styrelsen håins§utna iirenden eller av medlemmar
anmåilda ålrenden som angivits i kallelsen inkommit.

Ordfiiranden tackar niirvarande medlemmar och
representanter fiir väl genomftird ståimma och avslutar
mötet.

Vid protokollet:

tt,t tt ittin/i,tir ; i,, f t,
Anki Hultberg-Kuoåkowski
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V Justerin-s:

k,ur;?,od1/A-'Ivfalin 
Rehnström

aL,U^* *.*^ qfslh
Helen Kri stiansson Sylilan
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Christer Nilsson
Ordfiirande vid stiimman
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