
HSB Brt Gasverket Organisationsnummer: 716407-0273

Protokoll ftirt vid ordinarie fiireningsstämma med HSB Brf Gasverket
den 19 maj 2015.

§ 1 Öppnande

§ 2 Ordftirande vid stämman

§ 3 Protokollftirare

§ 4 Godkännande av
röstliingd

§ 5 Godkännande av
dagordning

§ 6 Justerare

§ 7 Rösträknare

§ 8 Kallelse

§ 9 Styrelsens årsredovisning Bostadsrättsftireningens årsredovisning
inklusive resultaträkning 20 1 4 och
balansriikning per 31 december 2014 ftiredras
och kommenteras.

Stämman lägger redovisningen med
godkännande till handlingama.

§ 10 Revisionsberättelse Föreningsvald revisor Gert Råberg ftiredrar
revlsorernas berättelse över granskningen av
ft)rvaltning och räkenskaper for 2014.

Stämman öppnas av Richard Åkesson.

Stämman beslutar att till ordftirande utse
Christer Nilsson.

Ordftiranden anmäler Jörgen Sallenhag som
protokollförare.

Närvaroförteckning har upprättats vid
ankomsten och röstlängd på särskild talong.
Antal röstberättigade närvarande iir 46 st.

Stämman beslutar att fastställa ftirteckningen
såsom röstlängd ftjr stiimman. Bifogas protokoll.

Stämman beslutar att fastställa dagordningen.

Stämman beslutar att jämte ordftiranden utse Bo
Jinert och Bengt Östbring att justera protokollet.

Stämman beslutar att Bo Jinert och Bengt
Östbring även utses som rösträknare.

Kallelse inklusive handlingar har skickats
personligt den23 april2}l5. Stämman
konstaterar att kallelse skett i behörig ordning.

Stämman lägger re.ffg<irelsen med godkännande

till handlingu ui[ L, ,,IY
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§ ll Resultat-och
balansräkning

§ 1 2 Resultatdisposition

§ 13 Ansvarsfrihet

§ 14 Aruoden och andra
ersättningar

15 Antal ledamöter
och suppleanter

Stämman beslutar att fastställa den i
årsredovisningen intagna resultat- och
balansräkningen.

Styrelsens ftirslag till beslut avseende
disposition av årets resultat ftiredras:

Ingående balanserat resultat
Årets resultat
Överftiring till fond ftir yttre
underhåll enligt plan
Uttag ur fond fcir yttre underhåll
motsvarande årets kostnad
Styrelsens ftirslag till extra
avsättning till fond for lttre
underhåll
N1.tt balanserat resultat

7 470082
I 557 s84

- 868 000

+ 619 719

- I 300 000
7 479 385

Stämman beslutar om extra avsättning till fond
ftir lttre underhåll enligt styrelsens ft)rslag och
därmed disponera årets resultat enligt styrelsens
ftirslag.

Stämman beslutar att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet ftir 2014 ärs ftirvaltning.

Stämman beslutar att öka aruoden enligt
valberedningens ftirslag för ledamöter,
foreningsvalda revisorer, valberedning och
proj ektinsatser innebärande:

Till styrelsen utgår oft)rändrat ett arvode på 4

basbelopp (bb) att fordelas inom styrelsen.
Till stämmovalda revisorer utgår arvode på 0,1

bb per ledamot.
Till valberedningen utgår 0,1 bb per ledamot.
Till fiirfogande ftir styrelsen ftlr ersättning ftir
proj ekt utanfor ordinarie styrelseuppdrag avsätta
1 bb.

Stämman beslutar att basbelopp skall utgå från
inkomstbasbeloppet, som för 2015 uppgår till
58 100 kronor.

Stämman beslutar enligt valberedninge4» förslag
oftirändrat antal ledamöter om 9 inkt/ve HSB-
representant samt inga suppleantet4 
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§ 16 Val av styrelse Mandatperioden vid denna stämma går ut ftr
följande ledamöter:
Paul Haglund
Jonas Johansson
Malin Rehnström
Jörgen Sallenhag
Eva Wahlund

Malin Rehnström och Eva Wahlund har
meddelat att de inte star till fcirfogande ftir
omval.

Stämman beslutar enligt valberedningens ftrslag
att som ordinarie ledamöter utse:
Paul Haglund Omval pä2 är
Jonas Johansson Omval pä2är
Jörgen Sallenhag Omval pä2 är
Carina Elgan Nyval pä2 är
ZenitaAndersson Nyval på 1 år

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

§ 17 HSB ledamot Comelia Håkansson presenterar sig.

§ 18 Antal revisorer och Stämman beslutar enligt valberedningens ft)rslag
suppleanter att välja 1 revisor och I suppleant.

§ 19 Val av revisor och Stämman beslutar omval av Gert Råberg till
suppleant revisor och nyval av Jörgen Dalhov till

revisorsuppleant intill ftireningsstämman 201 6.

§ 20 Antal valberedning Stiimman beslutar att antalet ledamöter i
valberedningen skall vara 2 personer.

§ 21 Val av valberedning Stämman beslutar omval av Adrian Ionescu på
I år och Martin Franck pä2 är.

Stiimman utser Martin Franck till
sammankallande.

§ 22Yal av fullmäktige- Ordftiranden meddelar att ftireningen har rätt att
ledamöter utse två ledamot i HSB Skåne fullmäktige jämte

två suppleanter.

Stämman beslutar att styrelsen inom sig får /'
ansvar ft)r att utse fullmäktigeledamöter och/^ 7
suppleanter intill ftireningssiämm a 2}rc. 4'TX
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§ 23 Anmälda iirenden

§ 24 Avslutning

Konstaterar ordftiranden att det varken finns av
styrelsen till ståimman håinskjutna åirenden eller
av medlemmar anmälda åirenden som angivits i
kallelsen.

Ordfiiranden tackar nåirvarande medlemmar och
representanter ftir våil genomftird ståimma och
avslutar mötet.

M'&r/t
Christer Nilsson

Vid protokollet:

ör$en Sallenhag

Bo Jinert


