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Ordinarie föreningsstämma i HSB:s brf 
Kristinebergshöjden nr 245, org-nr 716417-8183. 

 
  
  

Protokoll:   §§ 1-21 
      
Tid:    Onsdagen den 21 maj 2014, kl 19.00 
      
Plats:    Föreningslokalen i HSB brf Örnar, Love Almqvists väg 4, 

Stockholm 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

      
  
  
  

Tina Israelsson 
Ordförande 

Christian Johansson 
Justeringsman 

Nina Samadi 
Justeringsman  

  
  
  
  
  
Johan Bolin 
Protokollförare 
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§ 1. Stämmans öppnande. 
   

Föreningens ordförande Tina Israelsson hälsar välkommen och förklarar mötet 
öppnat. 
 

    
§ 2. Val av ordförande. 
   

Stämman beslutar att utse Tina Israelsson till stämmoordförande. 
 

    
§ 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare. 

 
På förslag från ordföranden beslutar stämman att utse Johan Bolin till 
protokollförare. 
 

    
§ 4.  Godkännande av röstlängd. 
   

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (se bilaga 1), med 15 st 
fullvärdiga medlemmar närvarande, varav HSB Stockholm / Hugo Lindberg är en 
medlem och ingår i dessa 15. Noteras att inga fullmakter har anmälts till 
stämman. 
 

    
§ 5. Fastställande av dagordning. 
   

Stämman beslutar att fastställa dagordningen i enlighet med det förslag som 
bifogats kallelsen. 
 

    
§ 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, samt 

vid behov fungera som rösträknare. 
   

Stämman utser Christian Johansson och Nina Samadi till att jämte ordförande 
justera protokollet, samt vid behov fungera som rösträknare. 
 

    
§ 7. Fråga om kallelse behörigen skett. 
   

Stämman konstaterar att kallelse skett i behörig ordning. 
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§ 8. Styrelsens årsredovisning. 
   

Föreningens ordförande Tina Israelsson föredrar innehållet i förvaltnings-
berättelsen och informerar om styrelsens arbete under det gångna året.  
 
Christian Johansson, ekonomiansvarig i avgående styrelse, föredrar huvuddragen 
i resultat- och balansräkning.  
 
Tillfälle ges till närvarande medlemmar att ställa frågor. 
 

§ 9. Revisorernas berättelse. 
   

Föreningens revisor Michael Lindh föredrar revisionsberättelsen. 
 
Revisorerna föreslår stämman att tillstyrka fastställande av resultat- och 
balansräkning och föreningens vinst enligt resultaträkningen, samt tillstyrker att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 

    
§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 
   

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen. 
 

    
§ 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen. 
   

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 
balanserad vinst 327 865 
årets vinst 169 057 
 496 922 
disponeras så att 
till reserv för framtida fastighetsunderhåll avsätts 342 000 
från reserv för framtida fastighetsunderhåll ianspråktages -39 543 
i ny räkning överföres 194 465 
 496 922 
 
Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till disposition av föreningens 
vinst enligt den fastställda balansräkningen. 
 

    
§ 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
   

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
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§ 13. Fråga om arvoden. 
  

Stämman beslutar att arvode ska utgå till styrelsen med totalt 68 000 kr, vilket är 
samma ersättning som föregående år.  
 
Stämman beslutar vidare att arvode till revisor ska utgå med 3 825 kr, vilket är 
samma ersättning som föregående år. 
 

  
§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
  

a. Anmälan av styrelseledamot utsedd av HSB 
 Meddelas att HSB har utsett Hugo Lindberg till att representera HSB som 
styrelseledamot. 
 
b. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Valberedningens medlem Jacek Birula föredrar valberedningens förslag till ny 
föreningsstyrelse, samt informerar om att valberedningens ordförande Jesper 
Peterson valde att avgå ur valberedningen den 21 maj 2014. 
  
Ordinarie ledamöter 
Nina Samadi (valdes 2013 på 2 år och har 1 år kvar) 
Tina Israelsson (omval, 1 år) 
Isabelle Johansson (nyval, 2 år) 
Christina Gillberg (nyval, 1 år) 
Jesper Petersson (nyval, 1 år) 
 
Suppleanter 
Sara Nyström (omval, 1 år) 
Lasse Houpalainen (nyval, 1 år) 
 
Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag och utse de föreslagna 
personerna med en komplettering (Lasse Houpalainen) till ordinarie ledamöter, 
respektive suppleanter. 
 
Stämman noterar också att HSB har utsett Hugo Lindberg till att representera HSB 
i styrelsen. 
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§ 15. Val av revisor och revisorsuppleant. 
  

Valberedningens medlem Jacek Birula föredrar valberedningens förslag till 
revisor och revisorsuppleant. 
 
Revisor 
Michael Lindh (omval, 1 år) 
 
Revisorsuppleant 
Ove Larsson (omval, 1 år) 
 
Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag och utse de föreslagna 
personerna till revisor, respektive revisorsuppleant. 
 

  
§ 16. Val av valberedning. 
  

Valberedningens medlem Jacek Birula föredrar valberedningens förslag till 
valberedning: 
Christian Johansson 
Fredrik Sundstedt 
 
Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag och utse de föreslagna 
personerna till valberedning inför nästa års ordinarie föreningsstämma. 
 

  
§ 17. Val av två distriktsombud och två ersättare till HSB Stockholms 

distrikt. 
  

Stämman beslutar att lämna frågan till styrelsens konstituerande styrelsemöte och  
att där utse två ordinarie distriktsombud och två ersättare till HSB Stockholms 
distrikt. 
 

  
§ 18. Beslut inkomna motioner. 
  

Noteras att inga motioner anmälts till stämman. 
 

  
§ 19. Övriga anmälda ärenden. 
  

Noteras att inga övriga ärenden anmälts till stämman. 
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§ 20. Övrigt. 
  

Avgående styrelses ekonomiansvarige Christian Johansson informerar om vad 
som gäller för progressiva avskrivningar, med anledning av att reglerna 
förtydligats och stor medierapportering om detta förekommit senare tid. 
Ekonomiansvarige informerar också om föreningens progressiva plan.  
 
Förening har tidigare haft en progressiv plan på 70 år, och att det idag återstår 52 
år från det att föreningen bildades. Styrelsen har nyligen beslutat att förlänga 
avskrivningstiden till 140 år, vilket gör att det numera återstår 122 år. Beslutet gör 
att avskrivningarna framöver kommer hamna på 2013 års nivå, dvs ca 268 000 
SEK per år.  
 
Tillfälle ges till närvarande medlemmar att ställa frågor. Det inkommer en fråga 
om avgiften kommer förändras? Ekonomiansvarige svarar och meddelar att 
avgifterna kommer vara oförändrade under 2014, och att inga större renoveringar 
är planerade i närtid. 

§ 21. Stämmans avslutning. 
  

Noteras att samtliga beslut fattats enhälligt av de närvarande vid stämman. 
Stämman förklaras avslutad.  
 

 


