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Plats:  Föreningens  samlingssal  vid tvättstugan

I Stämmans  öppnande

Styrelseordförande  Ingrid  Lindberg  hälsade  alla välkomna  och öppnade  stämman  klockan
19,04.

2 Val  av  sfömmoordförande

Victoria  Elmgren  föreslogs  till stämmoordförande.

Beslut:  Stämman  valde  Victoria  Elmgren  till  stämmoordförande

3 Anmälan  av  stämmoordförandes  val  av  protokollförare

Stämmoordföranden  anmälde  sitt  val av styrelseledamot  Carl Aspernäs  till
protokollförare.

4 Godkännande  av  röstlängd

Röstlängden  rapporterades  av styrelseledamot  Ellen  Sjöberg,  vilken  uppgick  till 20
stycken  röstberättigade,  varav  1 stycken  med fullmakt  (bilaga  1).

Beslut:  Stämman  godkände  röstlängden.

5 Närvarorätt  vid  föreningsstämma

Beslut:  Stämman  beslöt  enhälligt  att  även  icke-medlemmar  får  närvai-a.

6 Godkännande  av  dagordning

Besluti  Stämman  godkände  dagordningen  (bilaga  2).
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7 Val  av  två  personer  att  jämte  ordförande  justera  protokollet

Elien  Sjöberg  och Daniel  McKternan  föreslogs,

Beslut:  Stämman  vaJde Ellen Sjöberg  och Daniel  McKiernan  till att  jämte

stämmoordförande  justera  protokollet,

8 Val  av  minst  två  rösträknare

Ylva HäggIund  och Peter  Engberg  föreslogs  till rösträknare.

sesJut:  Stämman  valde  Ylva Hägglund  och F)eter Engberg  till rösträknare,

9 Fråga  om  kallelse  skettibehÖrig  ordning

Styrelseordförande  Ingrid  Lindberg  redogjorde  för  i vilken  tid,  var  och ordning  kallelse

skett.

BesJut:  Stämman  beslutade  att  godkänna  att  kallelse  behörigen  skett,

IO  Genomgång  av  styrelsens  årsredovtsning

Styrelseordförande  Ingrid  Lindberg  presenterade  årsredovisningen  (bilaga  3),  vilken

sammanfattades  med att  ekonomin  ser bra ut,

Il  Genomgång  av  revgsorernas  berättelse

Styreiseledamot  HSB Bo Hal(gren  föredrog  revisorernas  berättelse  då revisorerna  ej var

närvarande  vid stämman,

12  Bes[ut  om  fastställande  av  resultat-  och  balansräkning

Styrelseordförande  Ingrid  Lindberg  presenterade  resultat-  och ba1ansräknlng,

Besliit:  Stämman  beslutade  att  fastställa  resultat-  och balansräkningen.

13  BesJut  J anledning  av  föreningens  vinst  eEler  förlust  enligt  den

faststäl1da  balansräkmngen

Styrelseordförande  Ingrid  Lindberg  presenterade  föreningens  vinst  eller  förlust  enligt  den

fastställda  balansräkn)ngen,

Bes1ut:  Stämman  beslutade  att  disponera  föreningens  vinst  enligt  den fastställda

balansräkningen  i enlighet  med styrelsens  förs1ag,
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14  Beslut  om  ansvarsfrihet  för  styrelsens  ledamöter

Beslut:  Stämman  beslutade  att  bevilja  styrelsens  ledamöter  ansvarsfrihet  för  det  gångna
räkenskapsåret.

15  Beslut  om  arvoden  för  styrelseledamöter,  revisorer,  valberednfög  och

andra  funktionärer  i föremngen

Valberedningen  har  under  året  bestått  av Felix  Ödeen  och Ksenia  Loginova.
Valberedningen  föreslog  att  nuvarande  nivå  på arvoden  och ersättning  för  t,ex,  middagar
ligger  kvar,

Beslut:  Stämman  beslutade  att  fastställa  arvoden  och ersättning  i enlighet  med
valberedningens  förslag,  Dvs styre1searvodet  uppgår  till tre  prisbasbelopp,  tre  middagar
samt  enkel  förtäring  vid möten.  Därtill  att  15 "!/o av prisbasbeloppet  utgår  i arvode  till
omlnarie  revisor  och att  15  % av prisbasbeloppet  utgåri  arvode  til) va)berednfögen,

16  Beslut  om  antal  styrelseledamöter  och  suppleanter

Valberednlngen  fl5res1og att  det  liksom  föregåeride  år skulle  finnas  1l  stycken  ledamöter
Inklusive  1 stycken  HSB-representant  och O stycken  suppleanter.

Beslut:  Stämman  beslutade  antal  styrelseledamöter  och suppleanter  i enllghet  med
valberedningens  förslag,

17  Val  av  styrelseordförande,  styrelseledamöter  och  suppleanter

Valberedningen  presenterade  Daniel  McKiernan,  Anton  Hellström,  Erik  Evers  och
valberedningens  förslag  (biJaga  4, (lSB-ledamotens  namn  "Bo  Hallgren"  felstavat),

Beslut:  Stämman  valde  styrelse  och dess  ordförande  i enlighet  med  valberedningens
förslag,

Styrelsen  för  det  kommande  räkenskapsåret  blev  således:

1, Styrelseordförande  Ingrid  Lindberg

l.  Styrelseledamot  David  Ban

3. Styrelseledamot  Leif  Jonsson

4. Styrelseledamot  Herman  Oh!sson

5. Styrelseledamot  Daniel  Högström

6, Styrelseledamot  Ylva  Hägglund

7. Styrelseledamot  Johan  Rex

8, Styrelseledamot  Daniel  McKiernan

9. Styre!seledamot  Anton  Hellström

10.  Styrelseledamot  Erik  Evers
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11,  Styrelseledamot  utsedd  av HSB för  uppdraget  som  HSB-representant.

18  Presentation  av  HSB-ledamot

Bo Hallgren  presenterade  sig själv  och de befogenheter  och skyidigheter  som  HSB:s

utsedda  representant  hari  styrelsen,

19  Beslut  om  antal  revisorer  och  suppleant

Beslut:  Stämman  beslutade  antal  revisorer  til1 1 stycken  och antal  revisorsuppleanter  ti1l

1 stycken,

20 Val av revisor/er  och  suppleant

Va(beredningen  föreslog  att  Markus  Brcius  till omval  som revisor  och Kim Dywling  till

revisorsuppleant,

Beslut:  Stämman  valde  Markus  Bruus  till  revisor  och Kim  Dywling  till  revisorsuppleant,

21  Beslut  om  antal  ledarnöter  i valberedn«ngen

Beslut:  Stämman  beslutade  antalet  ledamöter  i valberedningen  till  3 stycken.

22 Val av valberedning,  en ledamot  utses  till  valberedningens

ordförande

Valberedningen  förslog  E(len Sjöberg,  Robert  Harnmarstedt  och Felix  Ödeen  till

valberedningen,  där  Robert  Hammarstedt  föres!ogs  som  ordförande.

Beslut:  Stämman  valde  EHen Sjöberg,  Robert  Hamrnarstedt  och Felix  Ödeen  tlll

valberedning  med Robert  Hammarstedt  utsedd  till  valberedningens  ordförande.

23  Val  av  distriktsombud  och  ersättare  samt  övriga  representanter  i HSB

Stockho1m

HSB:s  representant  Bo Hallgren  redogjorde  för  distrlktsombudens  uppgift  och hur

distriktsombuden  väljs  ut,

Beslut:  Stärnman  beslutade  att  styre)sen  utser  distriktsombuden.
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24 Övriga  anmälda  ärenden:

a) Motion  om censur  av  inlägg  på Brf  Morkullans  facebookgrupp

Stämmoordförande  Victoria  Elmgren redogjorde  för motionen,  (bliaga  5),

Styrelseordförande  Ingrid  Lindberg redogjorde  för styrelsens  yttrande  och försiag  till
beslut,  (bilaga  6),

Beslut:  Stämman  beslutade  att anse motlonen  besvarad.

25 Stämmans  avslutande

Stämmoordf5rande  Victoria  Elmgren  tackade  de närvarande  och över)ämnade  klubban  ttll
styrelseordförande  Ingrid  Lindberg.

Styrelseordförande  Ingrid  Lindberg tackade  avgående  styrelseledamöter  och  avslutade
mötet  klockan  19.38.

Protokollförare

C-'-  (,4.
Carl Aspernäs

Justerare Justerare

Daniel  McKiernan

(S.DM
Ellen  Sjöberg
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Röstlängd  / näivaroförteckning
Vid Brf  Morkullans  föreningsstämma  2019-04-24

Bilaga  1

Till stämmoprotkoll

Brf  Morkullan

2019-04-24

Antal  medlemmar  med rösträtt  19

Antal  medlemmar  som representeras  av ombud  1

Antal  röster  20

Antal  medlemmar  utan  rösträtt  1

Förklaring

R= medlem  med rösträtt

R= medlem  utan  rösträtt

F=  Medlem  som ersätts  av annan

Antal  biträden  0

Icke  medlemmar  (Övriga)  0

Icke  medlemmar  (funktionärer)  2

Närvarande  medlemmar,  ombud  och  biträden

Ighnr  Röstlängd  vv ombud

2-5-2  Johansson,  Björn  R

1-114-5  Hägglund,Ylva  R

1-129-6  Yvell,  Malin  F företrädd  av Hellström,

1-149-4  Hammarstedt,  Robert  R

1-182-7  Sjöberg,  Ellen  R

1-191-9  McKiernan,  Eric Daniel  R

1-196-9  Steinstö,  Jakob  U

1-196-9  Sönnerfors,  Marie  R

1-220-1  Sjödahl,  Madeleine  R

1-227-1  Aspernäs,Carl  R

1-74-8  Ban,Vladislav  R

1-93-6  Rex,Johan  R

1 -97-9  Lindberg,  Ingrid  R

2-249-1  Selander,  Niklas  R

2-259-9  Evers,Erik  R

2-276-5  Minnhagen,  Camilla  R

2-277-9  Gynther,  Emma  R

2-36-7  Loginova,  Ksenia  R

2-40-6  Ödeen,Felix  R

2-41-5  Florån,  Stefan  (fd Engelbrand,  Mattias)  R

2-47-8  Engberg-Klarström,  Peter  R

biträde

Näiavarande  som  inte  är  medlemmar  (dvs  som  inte  finns  på listan  ovan  eller  är  ombud  eller  bitföde)

namn (enamn,fnamn)  Funktion  TypS/O

1 Hallgren,Bo  HSBledamot  S

2 E1mgren,Victoria  Ordf.  S

S= Stämmofunktionär,  Ö=Övriga  närvarande

C.DM
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Kallelse  till  föreningsstämma

Ordinarie  föreningsstämma  hålls  onsdagen  den  24  april  2019  kl  19.00

Plats:  Samlingssalen,  ingång  vid  tvättstugan

Ta med  legitimation  till  stämman.  Årsredovisning,  styrelsens  proposition,  medlemmarnas

motioner,  styrelsens  förslag  på svar,  valberedningens  förslag  och blankett  för  fullmakt

finns  att  hämta  på hemsidan  www.morkullan.nu.  Den  som  inte  kan  komma  åt

handlingarna  via  hemsidan  kan vända  sig  till  styrelsen  (info@morkullan.nu  eller  med  en

lapp  i styrelsens  brevlåda  i uppgång  N) för  att  få handlingarna  på annat  sätt.

Dagordning

1.  Stämmans  öppnande

2.  Val av stämmoordförande

3.  Anrnälan  av  stämmoordförandes  val  av protoko11förare

4.  Godkännande  av röstlängd

5.  Närvarorätt  vid  föreningsstämma

6.  Godkännande  av dagordning

7 , Val av två personer  att  jämte  ordförande  justera  protokollet

8 . Val av minst  två  rösträknare

9 . Fråga  om kallelse  skett  i behörig  ordning

10 . Genomgang  av styrelsens  arsredovisning

11 , Genomgang  av revisorernas  berättelse

12 . Beslut  om  fastställande  av  resultat-  och balansräkning

13 . Beslut  i anledning  av  föreningens  vinst  eller  förlust  enligt  den  fastställda

balansräkningen

14 . Beslut  om ansvarsfrihet  för  styrelsens  ledamöter

15 . Beslut  om arvoden  för  styrelseledamöter,  revisorer,  valberedning  och  andra

funktionärer  i föreningen

16 . Beslut  om antal  styrelseledamöter  och suppleanter

17 , Val  av styrelseordförande,  styrelseledamöter  och  supp1eanter

18 . Presentation  av HSB-ledamot

19 . Beslut  om  antal  revisorer  och suppleant

20 . Val av revisor/er  och suppleanter

21 . Beslut  om antal  ledamöter  i valberedningen

22 . Val av valberedning,  en ledamot  utses  till  valberedningens  ordförande

23 . Val av distriktombud  och ersättare  samt  övriga  representanter  i HSB  Stockholm

24 . Övriga  anmälda  äienden:

a.  Motion  om censur  av inlägg  på Brf  Morkullans  facebookgrupp

25.StämmansavsIutande (SDM
www.morkuflan.nu

info@morkullan.nu

2019-04-06  v. 1
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Årsredpvisning

2018

HSB  Brf  Morkullan  i Stockholm
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HSB  Brf  Morlculfön  l Stoclföofm

Otg.  Nt70200'1-4572

ÅRSREDOVISNING
Stytelsen  föt  HSB  Bostadsrättsfötening  Morkullan  i  Stockholm  (702001-4572)  (nedan

"Motkullan"  ellet  "Föteningen")  får  härmed  avge kstedovisning  för  täkenskapsåtet  2018-01-01  -

2018-12-31,

FöRVALTNINGSBERÄTTELSE  2018

Må1sättning
Må]sättningen  föt  Motkullan  u att trygg;a och öka föreningens  och dess fastigheters  vätde.

Motkullan  sfö upplevas  som en modern  och attraktiv  fötening  som tillvatatar  föreriingens

centrala l%e på Ostermalrn/i Vasastan såväl den vackta och av rnånga beundrade ttädgåtden
samt  som  en förening  som  alltid  ser till  medlemrnamas  gernensatnma  båsta,

Målsättntngen  ska försretkligas  i huvudsak  genom  att:

*  fötbättta  boendemiljön,  effektiviseta  dtiften  samt  hushålla  med  föreningens  resurser;

*  prio.titera  arbetet  för  en effektiv  och  klirnatvfölig  enetgianvändning;

*  ständigt  såka nya sätt  föi:  ati: maxitneta  föteningens  intäktskällor,  finna  nya inföktsffllot;

Satnt

*  sa  föreningens  och  medlemrnaznas  kostnadet.

Föreningens  verksamhet

Fastigheter

Föteningcn  :4t en HSB-förening  och äget fastighctetna  Motkulfön  38 och 39 i Stockholms

kommun  i vilka  Föreningen  upplåter  lägenheter  och kommetsiella  lokalet,  Huset  byggdes  h

1929,  ritades  av atlcitekt  Sven  Wallander  och  bät  tjugotalsklassicismens  tydliga  drag,  Fastigheterna

invcntetadcs  av Stockholrns  Stadsmuseun'i1975  och  1988  och  Ht enligt  deras kultuthistoriska

klassificering  av Stocföolm  klassad  som  "gtön"  vået  innebär  att det  Ht en fastighet  tned  högt

kulturhistotiskt  värde  som ';t siskilt  värdefull  ur historisk,  kultuthistotisk,  miljömässig  eller

konstrfötlig  synpunkt.  Föreningen  fit  ett  privatbostadsfötetag  cnligt  inkomstskattelagen

(1999:1229).  Wrdeår  L  1959,

Medlemmar,  1ägenheter  och  lokaler

Förcningen  hadc  vid  årets  slut  415  medlemmat  vai:av  två  var  jutiåslm  personet.  Av  Föreningens

283 me&ms%enhetet hata 40 överlåtelser skett under 2018. Övermttriingsmrnrnet har bokats
56'/o  av kets  dagat,

J  Total yta (kvm:'i Snittvta (lcvm)

283 bostadsrätter 10  0I1 35

6 hyreslokalet 653 109

39 parketingsplatset

Utöver  detta  be.står fas6ghctema  även av uttymtnen  såsom tvättstuga,  samlingslokal,  bastu,

övernattningsrum,  hobbyrum,  cykelrum,  källsortetingstutn,  värinecentraIl  samt  lagerlokal.

På Föi'eningens  matk  finns  39 parkeringsplatser  vatav  26 hyts  ut  till  medlemmar  medan  12  hyrs

ut  till  marknadsmässig  hyra  till  fötetag  och  externa  privatpetsonet.  Bn  plats  resetvetad  fö'r
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föreningens entrcprcnörer. Vid intrcsse asr parkeringsplats, kontakta parkeririg@morkullan.nu.

Mark  och  trädgård
Något  SOI]]  utmärker  fiisiighetcn  är den mycket  vackett  ai'ilagda  trädgården  som  bcstår  av flera

deför;  Arvids  terrass  ocl'i Roscnterrassen  n'ied de bland  mcdlemmarna  mycket  populära  gtillarna

och sittplatserna,  grönområdet  bakon'i  uppgångattia  G-I  samt gräsmattor  längs alMerna  vid

infatterna mot Birgct Jarlsgatan och Frcigatan. Trädgårdens totala yta fit 1860  kVffi. Inncrgåtcicns
matkyta  består  av 570 kvm  gångyta  och trappor.  Då  fastiglieten  "r  byggd  mitt  inne  i ett  kvatter

liar fastiglieten trc cnskilda v%ar son'i ledct upp till liuslci:oppen sotn i sin tur )iat en total 2 495
kvin  asfalterad  yta.

Medlemmarna  i föreningcns  trädgårdsgtupp  har  under  året  anordnat  en trädgårdsdag  tfö samtliga

trädgårdsinöbler  oljades.  Därtill  har  de fortsatt  förvaltat  projektet  med  pallkragar  på tvättstugans

tak octt ägnat sig åt den fortsatta  upprustningen  av Roscnterrassen  sai'i'u Förcningens  övriga

i'iiarkytor.  Detta  ideella  arbete  bidrar  inte  enbart  till Förei'iingens  sköna  utseende  utan  sparar

däitill  rnycket  pcngar  åt Föreningen.  För  iner  information  ocli  bildcr,  vänligen  se hci'iisidari.

Förvaltning
HSB Stockliolm  slcöter förvakningcn  föom  oinrMena  ekonoini  och ndministration.  Telaiisk

förvaltning sköts av Petcr Jansson genom företagct AB Slaincke, städning av B&B Städservice
i'iB och trädgårdsskötsel av Stockholms Trädgårdstjänst AB. W'JJ IEntreprenad AB sköter
snoto)nuig  pa" tak och  rnatk,

Fastiglieten  är fu)lvärdesförsäkracl  hos Moderna  Fötsäktiiigar.  T försälcrfögen  ingår  bland  annat

kollektivt bostadsrättscill%, ansvarsförsäkring för styi:elsen samt försäkring mot ohyra.

Förcningen  arbetar  cnligt  en 20-4rig  undcr]ilJsplan  som uppdateras  två gånger  om  årct.  Plancn

ligger  till  grutid  för  föreningsstäininans  bcslut  oin  fondeting  cllcr  ianspråktagande  av fondmct'lel.

Stadgccnlig fastighetsbcsiktning sker årligen av Peter Jansson/Skancke j'iB. Besiktning av
lägcnheter  sker  löpanclc  i samband  med  överlåtelser.

Information

Föreningen  har  eri  Facebool<-grupp  på  www.fiice1yook.coin/groups/morku)lan  där

föteningsrelateradc  frågor  diskuteras.  Föreningens  hemsicla  iv'iviv.morkul(an.nu  uppdateras

löpande.  På hen'isidan  anmäler  man  sig också  ti)l föreningens  nyhetsbrev,  villcet  är stytelsens  sätt

att  snabbt  nå ut till  mcdlci"i'imarna  med  relcvant  inforination.

Det etn«laste ocli snabbastc sättet att kontakta styrclsen är via mail på info@,inorkullan.nu. Brev
kan  ocksA ffinnas  ibrevinkastet  i föteningsexpeditioncn  ibottenvåingen  iuppgångN.

IT

Bokning  av övernattningsrum,  tvättstugor  och  bastu  går att  göra  vin föreningens  heinsida  c1lcr via

en  panel  i t.yättstugan.

Föreinngen liar avtal mcd ComHein undcr srilket varje l%enliet förses ined ett analogt
gruiidutbud  av 'r  V-kanaler  sai'iit  cligitalkanalpaketet  Sinall.  Ovtiga  kanalpakct  tecknas  individuellt.

Bal'iiiliof  ffir Förcningens  leverantör  av bredband.  Avta]ct  är koIlcktivt  ocli  innchar  syminctrisk

kapacitet  lOO/lOO Ml»it  sorn ingår  i månadsavgiFten. Möjlighct att uppgradera till I Gtiit finns på
individucll  basis.

f,.DtVl
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Föreningsfrågor

Stämma

Ordinataie  föreningsstämma  hölls  25 api  2018, V'id  stämman  deltog  29 st medleinrnat  med

rösträtt inklusive 1 st fullmakter, Röstl%den rapporterades säledes ti1130 st röstberättigade,

Styrelse
Ingrid  Lindbetg

Ellen  Sjöberg

Catl  Aspernäs

Daniel  Högström

Hetman  Ohlsson

Robert  Hammatstedt

LeifJonsson
David  Ban

Johan Rex
Ylva  Hägglund

Bo  Hallgren

Otdinarie  ledamot,  otdfötande

Otdinarie  ledamot,  vice  ordfötande

Otdinarie  1cdamot,  sekteterate

Ordinarie  ledamot,  ekonorniansvarig

Otdinatie  ledamot,  ekonomiansvatig

Ordinarie  ledamot

Otdinatie  ledamot

Ordinarie  ledamot

Ordinarie  ledamot

Otdinatie  ledamot

Ledamot  utsedd  av  HSB  Stockholm

I tur  att  avgå 'id  kommande  ordinai.ie  sta  är David  Ban,  Ellen  Sjöbetg,  Catl  Aspernäs,  Leif

Jonsson, Robert Hammarstedt och Johan Rex, Styrelsen har undet året hffit  tolv protokollfötda
styrelsemöten.

Firmatecknare,  två i förening

Ingiid Lindbetg, Ellen Siöbetg, Daniel Högstföm och Hetnnan Ohlsson.

Revisorer

Matkus  Bruus

BoRevision  AB

Valberedning

Ksenia  Loginova

Felix  Öd6en

HSB  Kod

Föreningsvald  otdiname

Av  HSB  Riksfötbund  utsedd  revisor

Sainmankallande

Ledatnot

På ksstämman  2014 antog  föteningen  }ISB  Kod  för  bostadstättsföreningat,  Koden  'j« ett

dokument  med  åtlinjer  föi  styrelsens  och  valberedningens  atbete  vats  punlctet  man  Ican välja  att

följa  eller  fötklara  avsteg  från,  Syftet  'i  att  ge ökad  insyn  och  inöjlighet  till  bäföe  infotmation  till

medlernmarna.  Föreningen  följer  kodens  samtliga  punlcter.

Väsentliga  händelser

Genomfört  och  planerat  underhåll

År  a. Bjrggnä4sde1).  a ' a -'._ ' a ' . .'. _ - '  . Åtgäja4 ..- , "  - '.._: ' o - . o.

1985  ca Huvudledningat  el Byte

1991  ca Stamtnar  plan  1-4 Byte

1995  ca Kungsbalkonget  uppgång  L-N Renovering

2002-2004 Kungsbalkonget  uppgång  Å-K Renovering



HSB  Btf  MorJcullani  Stockholm

Org.  Nr.702001-4572

2004 Fasad  mot  Sutbrunnsgatan Renovering

2005-2006 Tak Mg

2012 Starnmat  k'4[are  och  bottenvåningar Byte

2014 Starnmat Spolning

2014-2016 Fönster  och  ponat Rcnoveiing  och  mJning

2015 Avlopp  tvättstuga Spolning  och  tclining

2015 OVI( Besiktnitig

2016 Huvudavloppsledi Spolning

2016 Fasader  uppgång  I-N Planeting  och  upphanang  päbörjad.

2016 Ttapphus  uppgång  N 'Måkiing

, 2016-2017 Ventilation Arbete  med  aruitlcningat  fzån  OVI(

2017 Huvudavloppsledning Reliniiig

2017 Fasadet mot Bitaget Jatls-, Frejgatm &
Valhallavägen

Målning

2017 Stup.r_ör ligs  riyrenovctrwle  Easadex Byte

2017 Bevattningsanl%gnfög Byte  av del  av

2018 Fasader  mot  innergården Målning

2018 Hissar  uppgangA  &  F Modetnisexmg  och  renoveting

2018-2019 Tak Lagning  och  mlning

2019 Bergvätrne Installation

2019 UppE'arter_ Bitger Jatls- & Frejgatan ÄsfalterÅng  och  markarbeten

20r9 Tvättstuga,  bastu  och  samlingslokal Totalrenovetingoch  maskinbyten

2019-2020 Ttapphus  (UppgAfM  samt  entt6  N) Målrffrig

2019-2020 Granitttappor Omläggning

2019-2020 Cykeltum  och  nedre:kffatplan Målning

Föreningen  har  tidigate  haft  ett  botttillstånd  föt  betgvärme.  Undet  2012  bortades  en energibinn

föt  att mäta  bergets  egenskapet.  Sedan  slutet  av 2017  hat  styrelsen  undersökt  förutsättningxrna  på

nytt.  Kostnadsbesparingatna  med  betgve  har  visat  sig vara  stora  vilket  har  utmynnat  i att

Föreningcn  har fötnyat  tillst-mdet  och avscr  imätta  en vätrncpumpsanMggnmg  under  fötsta

kvartalet  2019.

Styrelsen  har enligt  stmmans  beslut  ftån  åtsmötet  2016 kommit  in tned  en ansökan  om

detaljplaneändring  till  Stoclcholms  stadsbyggnadskontor.  Efter  dialog  med  Stadsbyggnadskontoret

ansåg det mer  lätnpligt  att Föteningen  inkotnma  med  en bygglovsansökan.  Att  ansöka  otn

detaljplaneändring  avslogs  och Föreningen  valde  istJlet  att ansöka  om bygglov.  Föteningen

inväntat  besIut  på bygglovsansökan,

Övrigt  underhåll
Under  åtet  inti.äffade  en vattenskada  i uppgång  N  som  föreningen  hat  hantetat,  Skadad  täcktes  av

gäl1andeförsäkringuminuss4vrisk, (S,DM
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Medlemsenkät

För sjunde  året i rad har stytelsen  låtit genoinföra  en medlemsenkät  föt att fånga upp

inedlemmarnas  synpunlcter  och förslag  på styrelsens  atbete och fötvaltningen  av Föreningens

gemensamma  ytor.  Åtets  medlemsenkät  visat  på att medlemmatna  'ar. fortsatt  nöjda  med

styrelsens  arbete  och förvaltningen  av våra fastigheter.  Me.r detaljer  om enkäten finns på

Föreningens  hemsida,

Ekonomi

Resultat

Åtets  resultat  uppgick  till  2 319 757 kr, vilket  flt en avvil«else på 1,1 tnkt  f'tån det budgeterade

tesultatet.  Det  fötbättade  resultatet  fötMaras  av att det planerade  undetMllet  av hissatona i

uppgång  A och F tidigarelades  satnt av ökade  kostnader  för löpande  undethåll  vad gller  en

vattenskada.  Di.ygt  Mlften  av Föreningens  lån löpei  därtill  med  rörlig  tänta  som förväntas  ligga

kvat  på relativt  låga nivåer  medan  resterande  lån  är bundct  till  en fötmånlig  fast rita,

Övriga  nyckeltalitkr 20"18 2017 2016 2015 2014

Förändring  av  eget  kapital  i kr

""'!-"=.  "'l  -= '-". :: InsattiÖr  " a.

Föreningens  sparande  till  framtida  planerat  underhåll  och  investeringar
Nedan  tedovisas  föreningens  sparande till framtida  planetade  underhåll  och ii'ivestetingat.

Sparandet  visar  hur mycket  likvida  medel  föreningen  fått över i den löpande  dtiften  under

räkenskapsåret,  Dhföt  tas avslivningat  (som inte  påverkar  likviditeten)  samt årets planctade

underbålt  bott.

(S.DM

(iM2)(,4



HSB  BrfMorkullan  iStockholm

Org.  Nt.702001-4572

Angivet  i kr

Medlemsavgifter
Styrelsen  har  beslutat  att  ]åta  medlemsavgiften  vara  oförändrad  enligt  prognosen  från  och  tned  I

januari  2019.

Avgiftsprognos
I  föreningens  längtidsprognos  på  fei'n  k  som  upprättas  i  sainband  med  årsbudgeten

pro,,onostiseras  oförändrad  avgift  2019.  Från  2020  prognostiseras  en åtlig  sänkning  av avgiften

med  2'!/o enligt  nedan.

2019-01-01 2020-01-01 2021-01-01 2022-01-01 2023-01-01

O'!/o -2'!/o -2% -2% -2'/o

1 a[lO

950
910 gio 910

900

850

8,ffl
B31

814

goa

7S0

7(1(1

6S(1

bDD

550  -  -

500
aata 201 5 2016 2(117 2018 201 9 2020 2021 2022 2023

Förslag  tilJ resultatdisposition

Stämman  har  att  ta  stg  till b

(S.DM
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Balansetat  tesultat 7 486 400

Årets  resultat 2 319 757

Resetveting  till  underhllsfond -1 325 000

Ianspr4ktagande  av rindetMllsfond 854  237

Sumrna  till  styrelsens  fötfogande 9 335 394

Stytelsen  hat  beslutat  om  följande  disposition b

Balanseras  i ny  räföing 9 335 394

Ytterligare  infomation  lyettäffande  föreningens  resultat  och stg  [inns  i eftetföljande

resultat-  och  balanstäkning  med  tfflhörande  tilläggsupp1ysningar.

C.DM

0g (,4.
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HSB  Bostadsrättsförening  Morkullan  iStockholm

Resultaträknfng

2«)18-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31
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HSB  Bostadsrättsföremng  Morkullan  i Stockholm

Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

Materie/la  anläggn/ngstflIgångar

Byggnader  och mark

Pågående  nyanläggningar

Hnansie//a  anläggningstiffgångar

Andra  långfristiga  värdepappersinnehav

Summa  antäggningstiIIgångar

0msättningstiIlgångar

Kortristiga  fordringar

Avgifts-,  hyres  och andra  kundfordringar

Avräkningskonto  HSB Stockholm

Placeringskonto  HSB Stockholm

Övriga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och upplupna  intäkter

Kortfristiga  placeringar

Kassa och bank

Summa  omsättningstiIIgångar

Summa  tillgångar

Not  7

Not  8

60 695 408

17 586 471

78 281 879

Not  9

78 282 379

Not 10

Not  1l

33 744

3 402 179

21 323

6 528

380 674

3 844 447

Not  12 o

Not  13 65 087

3 gog 535

82  191  914

62 176  755

6 529 438

68 706 193

68 706 693

201 377

1376  073

21 301

6 617

356 133

1961  500

1600  000

64 178

3 625 679

72  332  371
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HSB  Bostadsrättsförening  MorkullaniStockholm

Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31

Eget  kapital

Bundetegetkapital

Insatser

Upplåtelseavgifter

Uppskrivningsfond

Yttre  underhållsfond

Fritt  egetkapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

Skulder

Långfristiga  skulder

Skulder  till  kreditinstitut

Kortfristiga  skulder

Skulder  till  kreditinstitut

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och förutbetalda  intäkter

Summa  skulder

Summa  eget  kapital  och  skulder

444  583

3 909 841

4 0 988

6 799 159

1l  194  571

7 015 637

2 319 757

9 335 394

20 529 965

Not 14 57 272 592

57 272 592

Not 15

Not 16

Not 17

1297  536

715 696

46 266

239 407

2 090 452

4 389 357

444 583

3 909 841

o

6 328 396

10  682 820

4 626 631

2 859  769

7 486 400

18  169  220

50 576 288

50 576 288

1258  896

529 526

CI1 862

523 749

1 182  830

3 586 863

61 661 949  54 163  151

82  191  914  72  332  371

(p c=i.
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HSB Bostadsrättsförening  Morkullan  i Stockholm

Kassaflödesanalys

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Löpande  verksamhet

Resultat  efter  finansiel(a  poster 2 319  757 2 859 769

Justering  för  poster  som  inte  ingår  i kassaflödet

Avskrivningar

Kassaflöde  från löpande  verksamhet

1481  347

3 801 104

1481  347

4 341 116

Kassaflöde  från  förändringarirörelsekapftal

Okning (-) /minskning (+)  komristiga fordringar
Okning  (+)  /minskning  (-) kortfristiga skutder
Kassaflöde  från löpande  verksamhet

143  181

804  842

4 749 127

-165 511

125  304

4 300 909

Investeringsverksamhet

Investeringar  i fastigheter

Kassaflöde  från  investeringsverksamhet

-11 057  034

-11 057 034

-6 529 438

-6 529 438

Finansieringsverksamhet

Okning (+)  /minskning (-) av långfristiga skulder
Kassaflöde  från finansieringsverksamhet

6 734  944

6 734  944

-1 224 146

-1 224 146

I kassaflödesanalysen  medräknas  föreningens  avrÖkningskonto,  kortfristiga  placeringar  samt  placeringskonto

hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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HSB  Bostadsrättsförening  MorkullaniStockholm

Föreningen tillämpar  sig av årsredovisningslagen  och bokföringsnämndens  allrnänna råd BFNAR 2012:1(K3).
Belopp anges i kronor  om inget annat anges.

Tlllgångar  och skulder  har värderats  till anskaffningsvärden  om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits  till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Lån med en bindningstid  på ett år eller mindre tas i årsredovisningen  upp som långfristiga  skulder.

Avskrivning  fastighet

Fastighetens betydande  komponenter  bedöms ha väsentligt  skilda nyttiandeperioder/avskrivningstider  och därmed har
fastighetens anskaffningsvärde  fördelats  på väsentliga komponenter.  Nyttjandeperioden  för komponenterna  bedöms vara
mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen  har genomförts  med utgångspunkt  i SABOs vägledning för  komponentindelning
av hyresfastlgheter  men med anpassning till bostadsrättsföreningens  särskilda förutsättningar.

Byggnadens komponenter  skrivs av linjärt  över nyttjandeperioden  och har under året skrivits av med 1,67 % av
anskaffninqsvärdet.

Avskrivning  inventarier  och maskiner

Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden.

Fond för  yttre  underhåll

Reserverlng för framtida underhåll av föreningens  fastigheter  sker genom vinstdlsposition  på basis av föreningens
underhållsplan. Avsäth'iing och ianspråkstagande  från underhållsfonden  beslutas av styrelsen.

Fastighetsavgift  /fastighetsskatt

Föreningen beskattas genom en kommunal  fastighetsavgift  på bostäder som högst får vara 0,3 o/o av taxeringsvärdet  för
bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift  var för räkenskapsåret  1337  kronor per lägenhet.

För lokaler betalar föreninqen  statliqa fastiqhetsskatt  med 1 o/o av taxerinqsvärdet  för lokaldelen.

Inkomstskatt

En bostadsrättsförening,  som skattemässigt  är att betrakta som ett privatbostadsföretag,  belastas vanligtvis  inte med

inkomstskatt.  Beskattning sker med 22 '!/o för verksamheter  som inte kan hänföras till fastigheten,  t ex avkastning på en del
placertngar.

Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt  underskott  uppgående  till 1457  370 kr.

00=cq
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HSB Bostadsrättsförening  Morkullan  i Stockholm

Noter
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Räntekostnader  långfristiga  skulder

Övriga  räntekostnader

409  451

1039

410  490

508 722

-1 646

507  076

pC,='.



Org Nr: 702001-4572

HSB  Bostadsrättsförening  Morkullan  i Stockholm

Noter 2018-12-31  2017-12-31

Bunden placering 3 månader  HSB Stockholm 1600  00CI
1600  000

00- cq,
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HSB Bostadsrättsförening  Morkullan  i Stockholm

Noter 2018-12-31  2017-12-31

Upplupna  räntekoshiader

Ft)rutbetalda  hyror  och avgifter

Övrlga  uppfupna  kostnader

30 995

821 796

1237  661

2 090  452

59 305

758 677

364  B48

I  182  830

Ovanstående  poster  består  av förskottsinbetalda  intäkter  avseende  kommande  räkenskapsär  samt  skulder

som avser  innevarande  räkenskapsår  men betalas  under  nästkommande  år.

Inga  väsentliga  händelser  har  skett  efl:er  årets  slut
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H!J!  ea4tJ&r!tfsmit'iiIiip  Miiiåii11,117  I 9@1By4

Notar 2011-1241  E17-1241

Markus  Bruus Martln %drlksson

Av föra'dngen  vakl  te&xt Åv lal  fuVåffinJ  iuiuidn;ld  J4,1'1!
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Org Nr: 702001-4572

HSB Bostadsrättsförening  Morkullan  i Stockholm

Totala  kostnader
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Valberedningens  ffirslag  till  beslut  inför  årsstämman  2019

Styrelse

Valberedningen  konstaterar  att föliande  styrelseledamöter  önskar  utträda  ur styrelsen:

*  Carl  Aspernäs

h Ellen  Sjöberg

*  Robert  Hammarstedt

Valberedningen  lconstaterar  att sedari  årsstämman  2018  är följande  styrelseledamöter  valda  f?jr tiden

fram  till  årsstärnman  2020

*  Herman  Ohlsson

*  Daniel  Högstföm

«» Ylva  Hägglund

Förslaz  till val  avnya  ordinarie styrelseledamöter

*  Valberedningen  föreslår  att  stämman  beslutar  att  välja  Daniel  McI(iernan  till  ordiiiarie

styrelseledamot  ffir  en tid  om två år.

*  Valberedningen  föreslår  att  sfömtnan  beslutar  att välja  Anton  Hellström  till  ordin!ie

styrelseledamot  för  en tid  om två år.

Valberedningen  föresIår  att  stämman  beslutar  att välja  Erik  Evers  till  ordinarie  styrelseledaitiot

:ör  en tid  om  två  år.

Förslaz  till omval  av ordinarie styrelseledamöter

*  Valberedningeri  föreslår  att stämman  beslutar  att omvälja  Johan  Rex  till  ordinarie

styreIseledamot  f8r  en tid  om ett år,

*  Valbereånfmgen föreslår att stämman beslutar att omvä%ja Leif  Jonsson till ordinarie
styrelseledamot  för  en tid  om ett år.

*  Valberedningen  föreslår  att stämman  beslutar  att omvälja  David  Ban  till  ordinarie

styrelseledamot  för  en tid  om ett år.

*  Valberedningen  föreslår  att sfömman  beslutar  att omvälja  Ingrid  Lindberg  till  ordinarie

styrelseIedamot  för  en tid  om  två år,

Förslag  till  ordförande  i styrelsen

*  Valberedningen  föreslår  att Ingrid  Lindberg  väljs  ttll  ordt?5rande  i styrelsen.

Valberedningen  konstaterar  att styrelsen,  om stämtnan  antar  Valberedningens  förslag,  kommer  att

bestå  av:

*  Ingrid  Lindberg
C.DfVl



*  David  Ban

*  Leif  Jonsson

*  Herman  Ohlsson

*  Daniel  Högström

*  YlvaHägglund

*  Johan Rex

*  Daniel  McI(iernan

*  Anton  Hellström

*  Erik  Byers

samt Bo Hallberg  som är utsedd  t.v, av HSB Stockholm.

Förslag  till  omval  av revisor

* Valberedningen föreslår att stämman beslutar att omvä5a Markus Bruus till revisor.

Förslag  till  val av revisorssuppleant

Valberedningen  föreslår  att stätnman  beslutar  attväljaKim  Dywling  tiIl  revisorssuppleant

Förslag  tilT vaI av valberedning

*  Va1beredningenföreslårattstäininanbes1utarattväljaEllenSjöberg,RobertHainmarstedtoch

Felix  Ödeen till  valberedning.

Aryode

Valberedningen  fi5reslår  ingen  ändring  av arvoden  til]  förtroendavalda  iföreningen,  utan

relcorninenderar  att stätnman  ska besluta  att. behålIa  arvodena  för  det koinmande  verksamhetsåret  på

satnrna nivå  som föregående  år, således att styrelsearvode  uppgårtill  tre prislyasbelopp,  tre middagar

samt enkel  förtäring  vid  möten.  Därtill  att 15 % av prisbasbeloppet  utgår  i arvode  till  ordinarie  revisor

och att 15 % av prisbasbeloppet  utgår  i arvode  till  valberedningen,
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Motion  till  Brf  Morkullans  årsstämma  -19

Härmed  ber  jag årsstämman  besluta:

- att  inläggen  på Brf  Morkullans  facebookgruppiframtiden  endast  får  censureras  av

föreningsstämman.

Curt  Hardegård  curt@hardezard.se

Bakgrund

I nuläget  kontrolleras  Morkullans  facebookgrupp  helt  och bokstavligen  av Morkullans  styrelse  (eller

tom  av styrelsen  delegerad)  Detta  har  varit  en praktisk  !ösning  under  uppbyggnadstiden.

Man  kan därmed,  helt  enkelt  och utan  vidare  prövning,  stänga  ner de inlägg  man inte  uppskattar  på

fbsidan.  (Tom  samtliga  inlägg  från  någon  misshaglig.)

I ett  konflikt-  och problemfritt  läge för  föreningen  så fungerar  nog detta  ganska  lugnt  och bra.

Men  verkligheten  har  visat  att  det  kan uppstå  rätt  grymma  otrevligheteri  bostadsrättsföreningar.

HSB Brf  Ida i Malmö  är det  mest  tydliga  exemplet  i närtidi

Genom  ett  klickvälde  i brf  kunde  över  200msek  mörkas  och försnillas  och landa  i fickorna  på

bedragare.  200msek1  0ch  ingen  upptäckte  detta  på flera  årl (Låt  vara  att  stora  renoveringar  och

ombyggnader  pågick,  som kanske  gjorde  det  svårt  att  urskilja  ekonomin.)

I mitt  arbete  med  organisationer  har  jag lärt  mig  att  rnänniskor  ytterst  sällan  är idioter  utan  oftast

offer  för  omgivning  och omständigheter.  Jag tror  alltså  att  medlemmarna  i Brf  Ida är ungefär  som vi.

Argumentation

I Brf  Ida såg ingen  elefanten  i rummet!  200mseki  (Not:  Brf Ida är ca dubbelt  så stor  som Morkullan)

Jag har  varit  revisorssuppleant  i Morkullan  i 15+  år och jag ser Morkullan  som en klart  välskött  brf.

Men,  för  att  säkra att  vi inte  halkar  fel,  av någon  anledning  som vi inte  begriper  förrän  det  är för  sent,

så kan och bör  vi vidta  ett  antal  enkla  säkerhetsåtgärder.  (Analogt  med  arbetet  med  IT-säkerhet,  tex.)

Säkra  Msta  Transparens  är en viktig  åtgärd  och den  jag argumenterar  för  här.  Att  fbgruppen  inte

kan censureras  godtyckligt  av en ev maktklick  är en grundbult  i Transparensen!

1.För  att  säkerställa  en frisk  och frimodig  debatt  och produktiv  användning  av fbgruppen  (Det  är

otidsenligt  att  hålla  på att  tejpa  upp  texter  i portarna  nu ! (Och dåligt  för  portarna  !)) Fbgruppen  är det

enda  realistiska  debattforum  som föreningen  har!

2.För  att  garantera  en sann  och  öppen  redovisning  av o1ika uppfattningar  och därmed  undvika  trista

konspirationsteorier  om klickvälde  och selektiv  information!

3.Säkra  att även gaphalsar  som  vi upplever  som tröttsamma  faktiskt  kommer  fram.  De kan visa sig

vara extremt  viktiga  larmklockorl

Om det  sen visar  sig att  vissa individer,  på ett  störande  sätt,  inte  kan hantera  frihet  och samtalston  på

fbsidan  så får  stämman  inskrida.

Men  lite  skit  kan det  väl vara värt  att  riskera  för  Transparensen?
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HSB Brf Morkullan  i Stockholm

Styrelsens  yttrande  över  medlemmarnas  motion(er)

Motion  om  censur  av inlägg  på Brf  Morkullans  facebookgrupp

Sammanfattning  av motion

Motionären föreslår att inläggen på Brf Morkullans facebookgrupp  i framtiden endast får

censureras  av fören!ngsstämman.  Detta för att säkerstålla  en hög grad av transparens  i föreningen

och minimera  risken för liknande  situationer  likt den i Bf  Ida.

Styrelsens  yttrande  och  förslag  till  beslut

Inledningsvis  vill styrelsen  framhålla  att den, likt motionären,  värnar  en hög grad av transparens

föreningen.  Styre!sen  vä)komnar  därmed motionen  och delar mycket  av dess ståndpunkter.

Trots detta kan motionen inte godkännas  då den strider mot Lag (1998:112)  om ansvar  för

elektroniska  anslagstavlor,  den så kallade BBS-lagen.  Det finns ett pågående  åtal för brott mot

BBS-lagen mot en administratör  av en Facebook-grupp  som underlät att ta bort grova

kommentarer.  Detta åtal (Eskilstuna  tingsrätt, mål B 3750-18)  är det första i sitt slag och kan

komma att bli prejudicerande.  StyreJsens ledamöter  administrerar  Töreningens Facebook-grupp  och

måste således - åtminstone  så länge rättsläget är oklart - ha befogenhet  att kunna ta bort

kommentarer  som är brottsliga, t.ex uppenbart  hets mot folkgrupp.  Denna befogenhet  kan inte

överlåtas  ti!l stämman.

Utöver att styrelsen rnåste  följa  svensk lag har styrelsen  arbetat fram  en  mer  generell

Facebook-policy  som syftar till att samtliga inlägg och kommentarer  skall hålla en god och saklig

ton.  Syftet är att säkerställa  att Facebook-gruppen  fortsätter  vara  en informations-  och

diskussionsplattform  som genomsyras  av tolerans, respekt  och trygghet.  Vid behov  förbehåller  sig

styrelsen  rätten att ta bort inlägg eller  kommentarer  från Facebook-gruppen  som strider  mot denna

policy. Detta görs i praktiken  i en nära obefintlig  utsträckning;  den stora merparten  av de inlägg och

kommentarer  som skrivs är sakliga och konstruktiva,  varför  ett sådant  behov inte finns. Styrelsen

anser att risken för inskränkt  transparens  i föreningen är minimal som en konsekvens  av att

styrelsen  även fortsatt  har befogenhet  att moderera  Facebook-gruppens  inlägg och kommentarsfält

i enlighet  rned svensk  lag och Facebook-policyn,

Siutligen  vil) styrelsen  återigen  påminna  om att Facebook-gruppen  är  en sekundär

informationskälla  medan hemsidan  samt anslagstavlorna  i trapphusen  är de primära.  Anledningen

till detta är att inte samtliga medlemmar  har tillgång till Facebook-gruppen.  Det innebär att

huvudsaklig  information kommuniceras  av styrelsen  på hemsidan och det är dit medlemmar

hänvisas  för att hålla sig informerade  om styrelsens  arbete och pågående  projekt  i föreningen  etc.

Styrelsen  ser dock ett stort värde i att vara närvarande  i Facebook-gruppen  och delar där utvald

information  som lämpiigen når föreningens  medlemmar  snabbt samt svarar på de inlägg  som

anses vara av allmänintresse.  Styrelsen har däremot  inte resurser  att svara på alla inlägg  och

kommentarer  i Facebook-gruppen.  Önskar  man som medlem säkerställa  svar på sina Trågor el)er

synpunkter, vänligen  maila info@morkullan.nu.

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen anses vara besvarad. 8[)j{




