


KALLELSE 
 

Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Gransätra i Stockholm 
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 25 oktober 2018 kl 18.30 – 21.00  

i  Panncentralen Gransätragränd 1. 
 

DAGORDNING 
 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Anmälan om protokollförare 

4. Godkännande av röstlängd och fullmakter 

5. Beslut om närvaro på stämman 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

8. Val av minst två rösträknare 

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 

11. Genomgång av revisorernas berättelse 

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

13. Beslut om disposition av årets resultat 

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar  
a) till styrelse b) till revisor c) till valberedning 

16. Beslut om bidrag till Gransätras Seniorförening, Snickeriförening och 
Trädgårdsodlarförening 

17. Beslut om antal styrelseledamöter  

18. Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter 

19. Presentation av HSB-ledamot 

20. Beslut om antal revisorer  

21. Val av revisor/er 

22. Beslut om antal ledmöter i valberedningen 

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

24. Val av ombud och ersättare till HSB:s distriktsstämmor  

25. Information om pågående/kommande arbeten 

26. Styrelsens förslag till stadgeändring så att räkenskapsår ska vara kalenderår 

27. Motioner 

28. Stämman avslutas 

29. Övriga frågor 

 
På stämman får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. 
 
 

































Valberedningens förslag till årsstämman 25 okt 2018 
 
P 15  Beslut om arvoden och principer för andra ersättningar 
 

a) till styrelse 
 Oförändrat: Prisbasbeloppet (46 500 kr för 2019) x 0,46 x antalet av stämman 
 förtroendevalda ledamöter. Med föreslagna sex sådana ledamöter ger det ett arvode på 
 128 340 kr eller 21 390 kr/person i snitt. 
 

 Arvode för förlorad arbetsinkomst: 
 Förtroendevald som utför arbete för föreningens räkning ersätts för förlorad arbets-
 förtjänst under förutsättning att intyg om löneavdrag kan uppvisas eller inkomstbort-
 fallet kan styrkas på annat sätt. 
 

b) till revisor 
Oförändrat, d v s 10 000 kr. 

 
  c)  till valberedning 
  Oförändrat, d v s 6 000 kr att fördela inom gruppen. 

 
 P 17  Beslut om antal styrelseledamöter 
 Oförändrat sex av stämman förtroendevalda ledamöter, d v s totalt sju ledamöter, 
 varav en utses av HSB Stockholm. 
 
P 18  Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter 
 Henry Syberg och Helene Mueller är valda till 2019. 
 I tur att avgå som ledamöter är Yoo Karlung, Matilda Langer och Jan Tillenius, vilka 
 samtliga valdes genom fyllnadsval vid extrastämman i mars 2018. Vid den stämman 
 valdes Jan Koltay som ordförande fram till dagens stämma och som ledamot fram till 
 2019 års stämma. 
 

 Omval av styrelseordförande på 1 år – Jan Koltay 
 Omval av Yoo Karlung och Matilda Langer på 2 år 
 Omval av Jan Tillenius på 1 år 
 Anna Leman, som varit HSB Stockholms representant sedan hösten 2018 fortsätter som 
 sådan. 
 
P 20  Beslut om antal revisorer 
 Oförändrat, d v s en av stämman förtroendevald vald revisor. 
 
P 21  Val av förtroendevaldrevisor 
 Avgående revisor Elisabeth Hammar 
 Nyval av Patrik Stille på 1 år 
  
P 22  Beslut om antal ledamöter i valberedningen  
 Oförändrat, d v s tre valberedare 
 
P 23 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
 Avgående: Gunilla Esko, Ulla-Britt Nääf Bergström och  Margareta Koltay 
 

  Omval av Gunilla Esko och Ulla-Britt Nääf Bergström på 1 år 
 Omval av Margareta Koltay på 1 år - ordförande 


