
Foreningsstdmma HSB Brf. Entitan

tockholm

018-04-27 Kl. 19.00

Protokoll fcjtl vid ordinarie ftireningsstiimma fdr HSB Brf Entitan i Stockhotm 2018.

Mdtet holls kl. 19.00 -20.25 den27 april2018 i BRF I(orsriddarens fdreningslokal, Hiigerstensvrigen 165.

1. Fdreningssttimmans dppnande.
Styrelsens ordfdrande Idde Schultz hlilsade alla viilkomna till 6rets stiimma.

2. Val av sttimmoordfdrande.
Idde Schultz ftireslog Stefan Johansson till ordftirande vid stiimman.

Beslut: Stlirrman valde Stefan Johansson till ordfcirande vid stiimman.

Anmiilan av stiimmoordlorandens val av protokollftilare.
Ordfcirande meddelade att han utsett Erika Sahlin till protokollftirare.

Godkiinnande av rostliingd.
Niirvarande var totalt 50 rdstberrittigande, varav 0 genom fullmakt. Rdstliingd bifogas som
bilaga.
Beslut: Stlimman godktinde r'dstliingden till 50-stycken. Vid punkt 9 justerades rostliingden till totalt 5l
stycken, varav 0 genom fullmakt.

5. Godktinnande av dagordning.
Beslut: Stiimman besl0t att stAmman var en cippen stAmma. Stiimman godktinde dagordningen.

Val av tvi personer att jiirnte stiimmoordftirande justera protokollet.
Justerarna skall tillsamurans med ordforande justera protokollet.
Beslut: Stiimman valde Lena Sundberg och Emil Wengstrdm till justerare.

Val av rninst tv6 rdstriiknare
Beslut: Stiimman valde Lena Sundberg och Emil Wengstrcim till r<istriiknare.

Friga om kallelse skett i behorig ordning.
Beslut: Stiimman fastslog att kallelse skett i enlighet med stadgama.

Genomg6ng av styrelsens irsredovisning.
Stefan Johansson, fcireningens stiimmoordforande ftiredrog irsbertittelsen.

Emil Wengstrbm undrar orr GDPR som trlider ikaft25 maj och om fOreningens avtal med HSB som
extern ekonomisk fcirvaltare iir uppdaterat enligt lagen. Stefan Johansson, som representant f6r HSB
svarar att HSB iir pi banan med altalen i den form som man i dagsliiget kiinner till att GDPR ska
tilliimpas.

Beslut: Stiimrnan beslcit att godkiinna och l2igga drsredovisningen till handlingarna.

Genornging av revisorernas beriittelse.

Fdreningens revisor Fredrik Odhammar redogjorde fdr revisorernas arbete och frireslog stiimman att
godkiinna redovisningen.

1.

J.

4

6

8

9

10



Beslut: Stiinman beslOt godkiinna revisorernas beriittelse och kigga den till handlingarna.

I l. Beslut om faststiillande av resultatriikning och balansrtikning.
Beslut: Strimman beslOt faststrilla resultat- och balansr?ikninlg.

12' Beslut i anledning av bostadsrlittsfcireningens vinst eller forlust enligt den faststrillda balansrtikningen.
Styrelsens fdrslag till resultatdisposition redovisas i 6rsredovisninsen.
Beslut: Stzimman beskit bifalla styrelsens ftirslag pfl resultatdispoJition.

13. Beslut om ansvarsfrihet ftir styrelsens ledamciter.
Beslut: Stiimman besldt ge styrelsen ansvarsfiihet for det gingna verksamhetsflret. Beslutet var
enhrilligt.

14' Beslut om arvoden och principer for andra ekonomiska erslittningar ftir styrelsens ledamciter, revr'sorer,
valberedning och de andra ftirtroendevalda som ,alts av fcireninglsstiimman.

Fdrslag fr6n stlirrman vat att ge ytterligare ett prisbasbelopp till styrelsen fdr fdrfogande 201g, jiimftrl
med2017 d6 det var 3 prisbasbelopp, och arvodet f6r revisorerna cikas frdn % prisbasbelopp till l/3
prisbasbelopp samt att valberedningen har oftirrindrat arvode 20 r g.

Beslut: Stiimman besldt att arvodena 2018 blir 4 prisbasbelopp ftir styrels en, ll3 prisbasbelopp for
interna revisorerna och 1/5 prisbasbelopp fcir valberedningen att fritt ftjrdela.

15. Beslut om antal styrelseledamdter och suppleanter.
Minoti Sen fr6n Valberedningen redogiorde fOr valberedningens arbete och f<ir hur de resonerat kring
antal styrelseledam0ter och suppleanter. Valbere lningen foreslog oftiriindrat antal ledamdter.
Beslut: Stiimman besldt att anta 8 ledam<iter varav 7 internaoch en HSB-ledamot.

16. Val av styrelseledamOter och suppleanter.
Erika Sahlin och Pia Karlsson avsick.
Minoti Sen fr6n valberedningen redovisade valberedningens ftirslag:
Cilla Lavdl omval2 tr.
Dragica Hadijan nyval2 fu.
Birgitta Lagerqvist nyval2 fu.
Beslut: Strimman beslcit att bifalla samtliga fcirslag fr6n valberedningen.

11. Presentation av HSB-ledamot.
Lena Lindborg presenterades.

Beslut om antal revisorer och suppleant.
Valberedningens fdrslag iir en ordinarie internrevisor, en suppleant och en extern HSB-revisor.
Beslut: Stiirnman besldt att bifalla ftirslaget.

Val av revisor/er och suppleant.
Valberedningen ftileslog Anders Haulin pi nyval I 6r som ordinarie revisor och Fredrik odhammar pi
nyval I 6r som revisorssuppleant.
Beslut: Stiimman besldt bifatla b6da valberedningens f<irslag.

Beslut om antal ledamdter i valberedninsen.
Beslut: Stiimman besldt att anta 3 ordina'rie ledamriter och I suppleant.

val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordftirande.
Erika Sahlin nyval I 5r, Minoti Sen omval 16r, Johan Klint nyval 1 6r och suppleant Anna Swahn
omval 16r.

Beslut: Stiimman besldt bifalla samtliga valberedningens fcirslag. Minoti Sen valdes till
sammankallande.

Val av ombud och ersZittare till distriktsstammor samt 6wiga representanter i HSB
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