
Ordinarie Foreningsstamma 2016 

HSB Brf. Agerso 

Protokoll fort vid Agersobostadsrattsforenings arsstamma 11 maj 2016 i Norgesalen i Kista Traff. 

1 Foreningsstammans oppnande 
Stamman oppnades 19.07 av Bengt Fogelberg och alia halsades valkomna. 

2 Val av stammoordforande 
Mikael Enstrom valdes till ordforande 

3 Val av protokollfdrare 
Mattias Jarvinen valdes till protokollforare 

4 Godkannande av rdstlangd 
28 rostberattigade medlemmar, 26 narvarande, 2 fullmakter. 
Rostlangden godkandes. 

5 Godkannande av dagordning 
Dagordningen godkandes 

6 Val av tva personer att jamte stammoordforanden justera protokollet 
Dimitra Lampropoulou och Lars Andersson valdes. 

7 Val av minst tva rostraknare 
^JSiniitrai^jTTpmpQiilQU-m^ vaj[des^__ , _ _ 

8 Fraga om kallelse skett i behdrig ordning 
Kallelsen befanns vara behorigt utiyst 27 april. 

9 Genomgang av styrelsens arsredovisning 
Arsredovisningen lades med godkannande till handlingarna 

10 Genomgang av revisorernas berattelse 
Revisor Lars Petersson presenterade revisorernas revisionsberattelse som tillstyrker faststallande 
av resultat- och balansrakning och behandlar resultatet enligt forslaget i arsberattelsen samt 
tillstyrker ansvarsfrihet for styrelsen. 

11 Beslut om faststallande av resultatrakning och balansrakning 
Stamman faststallde resultat- och balansrakning 

12 Beslut i aniedning av bostadsrattsforeningens vinst eller forlust enligt den faststallda 
balansrakningen 
Arsstamman bifoll styrelsens forslag till disposition av arets resultat enligt balansrakningen 

13 Beslut om ansvarsfrihet for styrelsens ledamoter 
Arsstamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2015. 

14 Beslut om arvoden och principer for andra ekonomiska ersattningar for styrelsens 
ledamoter, revisorer, valberedning, och de andra fortroendevalda som valts av 
foreningsstamman. 
Stamman beslutade att styrelsearvodet ska vara oforandrat 220.000kr, revisorsarvodet oforandrat 
25.000kr, valberedningsarvodet hojdes fran lO.OOOkrtill IS.OOOkr. 



15 Beslut om antal styrelseledamdter och suppleanter 
Stamman beslutade att styrelsen ska ha 6 ordinarie ledamoter samt 3 suppleanter. 

16 Val av styrelseledamdter och suppleanter 
Valberedningens sammankallande presenterade valberedningens forslag avseende ledamoter, till 
detta forslag lades ett namn, Maria Rashidi. 
Darefter anvandes rostning for att vaija ut 6 ledamoter. 
Varje rostberattigad hade att vaIja ut sex personer att rosta pa. 
Utfallet av rostningen nedan. 
Bengt Fogelberg (26 roster), Mattias Jarvinen (27 roster), Slobodan Blagojevic (24 roster), Peyman 
Ahmadzade (27 roster), Lars Andersson (23 roster), Sneza Blagojevic (21 roster), Maria Rashidi (9 
roster). 

Ordinarie ledamoter 
Bengt Fogelberg, Ordforande Omval, l a r 
Mattias Jarvinen Omval, 2ar 
Slobodan Blagojevic Omval, l a r 
Peyman Ahmadzade Omval, 1 ar 
Lars Andersson Omval, 1 ar 
Sneda Blagojevic Nyval, 1 ar 

Suppleanter 
Dimitra Lampropoulou 
Peter Magnusson 
Joni Saarinen 

Omval, l a r 
Nyval , l a r 
Omval, 1 ar 

17 Presentation av HSB ledamot 
Mikael Enstrom presenterade slg for stamman lach berattade oeksa om sitt arbete-inomHSB dar 
han arbetar pa ekonomiavdelningen. 

18 Beslut om antal revisorer och suppleanter 
Stamman valde att fortsatta med en revisor och en revisorssuppleant 

19 Val av revisor/er och en suppleant 
Stamman valde i enlighet med valberedningens forslag 
Lars Petersson, revisor Omval, l a r 
Roger Hellqvist, revisorssuppleant Omval, l a r 

20 Beslut om antal ledamoter i valberedningen 
Stamman beslutade att valberedningen ska besta av tre ledamoter. 

21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordforande 
Stamman valde 
Sonja Okker, ordforande Omval, l a r 
Cilgia Konz Omval, l a r 
Lena Andersson Omval, l a r 

22 Val av fullmaktige och ersattare samt dvriga representanter i HSB 
Stamman valde pa 1 ar 
Gail Ramsay Distriktsombud 
Bengt Fogelberg Distriktsombud 
Dimitra Lampropoulou Distriktsombudssuppleant 
Lena Johansson Distriktsombudssuppleant 



23 Av styrelsen till foreningsstamman hanskjutna fragor och av medlemmar anmalda 
arenden som angivits i kallelsen. 
Styrelsens forslag till att anta nya stadgar, 2011 ars normalstadgor for H S B antogs enhalligt av 
stamman. 

24 Foreningsstamman avslutande 
Stamman avslutades 21.15, stammoordforande tackade samtliga for deltagandet. 

Efter stammans avsattes tid for en fragestund for att diskutera fragor som kommit upp under 
arsmotet men inte horde direkt till stamman. 

Justeras: 

Mikael Enstrom Dimitra Lampropoulou Lars Andersson 


