
HSB Brf Gasverket Organisationsnummer: 716407-0273

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Brf Gasverket
den 17 maj 2016.

§ 1 Öppnande Stämman öppnas av Richard Åkesson.

§ 2 Ordförande vid stämman Stämman beslutar att till ordforande utse Carl
Henrik Stenmarker.

§ 3 Protokollft)rare Ordftiranden anmäler Jörgen Sallenhag som
protokollft)rare.

§ 4 Godkännande av Närvaroftirteckning har upprättats vid
röstlängd ankomsten och röstlängd på särskild talong.

Antal röstberättigade närvarande är 45 st.

Stämman be slutar att faststäl I a forteckningen
såsom röstlängd for stiimman. Bifogas protokoll.

§ 5 Godkännande av Stiimman beslutar att fastställa dagordningen.
dagordning

§ 6 Justerare Stämman beslutar att jiimte ordft)randen utse
Jörgen Dalhov och Bengt Östbring att justera
protokollet.

§ 7 Röstrtiknare Stämman beslutar att justerarna även utses som
rösträknare.

§ 8 Kallelse Kallelse inklusive handlingar har skickats
personligt den 27 aprrl 2016. Stämman
konstaterar att kallelse skett i behörig ordning.

§ 9 Styrelsens årsredovisning Bostadsrättsföreningens årsredovisning
inklusive resultaträkning 20 1 5 och
balansräkning per 31 december 2015 loredras
och kommenteras.

Stämman lägger redovisningen med
godkännande till handlingarna.

§ 10 Revisionsberättelse Föreningsvald revisor Gert Råberg föredrar
revlsorernas berättelse över granskningd av
förvaltning och räkenskaper for 2015fi
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Stämman lägger redogörelsen med godkännande
till handlingama.

§ 11 Resultat- och Ståimman beslutar att fastställa den i
balansräkning årsredovisningen intagna resultat- och

balansräkningen.

§ 12 Resultatdisposition Styrelsens ft)rslag till beslut avseende
disposition av årets resultat ftiredras:

Ingående balanserat resultat 8779 666
Extra resevering, stämmobeslut - 1 300 000
Årets resultat 674 957
Överföring till fond ftir yttre
underhåll enligt plan - 1 887 000

Uttag ur fond för yttre underhåll
motsvarande årets kostnad 2 3ll 991
Styrelsens frirslag till extra
avsättning till fond for y.ttre

underhåll -1090000
Nytt balanserat resultat 7 489 614

Stämman beslutar om extra avsättning till fond
for lttre underhåll enligt styrelsens fiirslag och
därmed disponera årets resultat enligt styrelsens
förslag.

§ 13 Ansvarsfrihet Stämman beslutar att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet ftlr 2015 års forvaltning.

§ 14 Arvoden och andra Stämman beslutar att oförändrade arvoden enligt
ersättningar valberedningens ft)rslag för ledamöter,

ft)reningsvalda revisorer, valberedning och
proj ektinsatser innebärande :

Till styrelsen utgår oforändrat ett arvode på 4
inkomstbasbelopp (ibb) att ft)rdelas inom
styrelsen.
Till stämmovalda revisorer utgår arvode på 0,1

ibb per ledamot.
Till valberedningen utgår 0,1 ibb per ledamot.
Till ftirfogande ftir styrelsen ft)r ersättning ftir
proj ekt utanft)r ordinarie styrelseuppdrag avsätta
1 ibb.

§ 15 Antal ledamöter Stämman beslutar enligt valberedningflrs florslag

och suppleanter oft)riindrat antal ledamöter om 9 inkldsive HSB-
representant samt inga supple anter 
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§ 16 Val av styrelse Mandatperioden vid denna stämma gar ut for
följande ledamöter:
Zenrta Andersson
Sigvard Bardosson
Dennis Järpell
Richard Åkesson

Dessutom fyllnadsval för Jonas Johansson och
Carina Elgån.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag
att som ordinarie ledamöter utse:
Zenita Andersson
Sigvard Bardosson
Dennis Järpell
Richard Åkesson
Anders Branell
Bo Jinert

Omval på 1 år
Omval pä2 är
Omval pä2 ir
Omval pä2 är
Nyval pä2 är
Nyval på 1 år

§17

§ 18

§le

§ 20 Antal valberedning

§ 21 Val av valberedning

§22Yal av fullmäktige-
ledamöter

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

Comelia Håkansson har anmält förhinder att
delta på ft)reningsstämman.

S tämman beslutar enli gt valb eredningens fors lag
att välja 1 revisor och 1 suppleant.

Stämman beslutar omval av Gert Råberg till
revisor och omval av Jörgen Dalhov till
revisorsuppleant intill föreningsstämman 2017 .

Stämman beslutar att antalet ledamöter
valberedningen skall vara 2 personer.

Stämman beslutar omval av Martin Franck och
Adrian Ionescu.

Ordftiranden meddelar att föreningen har rätt att
utse två ledamot i HSB Skåne fullmäktige jämte
två suppleanter.

Stämman beslutar att styrelsen inom sig far
ansvar flor att utse fullmäktigeledamöter och
suppleanter intill foreningsstämman 2017 .

Konstaterar ordföranden att det varken finns av
styrel sen tillsstämman hänskj utna ärenden eller
av medler4,r{rar anmälda ärenden som angivits i
kallelsen,i z

U:

HSB ledamot

Antal revisorer och
suppleanter

Val av revisor och
suppleant

§ 23 Anmälda ärenden
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§ 24 Avslutning

Justering:

Ordföranden tackar närvarande medlemmar och
representanter ftir väl genomförd stämma och
avslutar mötet.

Vid protokollet:

Carl Henrik Stenmarker


