
HSB BRF ENTITAN
Protokoll ordinarie fcireningsstdmma i HSB bostadsrittsforening Brf Entitan

Datum: 2020-00-15

Tid: 19:00

Plats: Brf Entitans park

1. Fcireningsstdmmans dppnande
Ann-Ida Schultz fdrklarar stiimman dppnad.

2. Val av stdmmoordforande
Mikael Enstrcim viilj s ti ll stiimmoordfcjrande.

3. Anmdlan av stammoordfdrandes val av protokollfOrare
stiimmoordfrirande anm iiler B i rgitta Lagerqvi st som protokol lfcirare.

4. Godkdnnande av rcisfldngd
Stiimman godkiinner uppriittad rdstliingd, Niirvarande var totalt 47 rdstbertittigande medlemmar,
varav ingen fullmakt. Rdstliingen justeras tre ginger, frin 44 till41, eftersom tre medlemmar kom
efter att mcitet bdrjat. En medlem avviker vtd, p 24.5. Rdstliingd bifogas. Bilaga l.

5. FrAga om narvarordtt vid f6reningsstdmman
Det noteras att samtliga niirvarande har niirvaroriitt pA stiimman. Stzimman fattade enhiilliet beslut
om 6ppen stiimma.

6. Godkdnnande av dagordning
Stiimman godkiinner frireslagen dagordning.

7. Val av tvA personer att jiimte stdmmoordf6randen ,lustera protokollet
Stiimman viiljer Anders Haulin och Gun Granqvist till justerare.

8. Val av minst tvA rostrdknare
Stiimman viiljer Anders Haulin och Gun Granqvist till rristriiknare.
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9. Friga om kallelse skett i beh6rig ordning
Stiimman anser sig i behdrig ordning kallad.

10. Genomging av styrelsens irsredovisning
Stiimmoordfcirande liiser rubriker i drsredovisningen, och mrttesdeltagarna ges mdjlighet att stiilla
fragor som besvaras av styrelsen. Idde Schultz gir igenom 6rets frirsiiljningsstatistik och
arbetsgruppema tackas.

Medlemmar har fr6gor rdrande amortering av l6nen, detta tas upp pa ekonomimdte i h6st.

Stiimman anser diirefter att Arsredovisningen iir foredragen och kan l?iggas till handlingarna.

11. Genomging av revisorernas berittelse
Fcireningens revisor Anders Haulin beriittar om de uttalanden som liimnats i revisionsberiittelsen.
upplyser om att tre av l6nen klassificeras som langfristiga men iir kortfristiga. Fdrra Arets
anmiirkning om avsiittning till underhillsfond ar htgafi,it.

Stiimman anser dlirefter att revisionsberiittelsen iir friredragen och kan liiggas till handlingarna.

12. Beslut om faststdllande av resultatrdkning och balansrikning
stiimman beslutar att faststiilla uppriittad resultat- och balansriiknins.

13' Beslut i anledning av bostadsrdttsfdreningens vinst eller fdrlust enligt
den faststiillda balansrdkningen
Stlimman beslutar enligt styrelsens fdrslag till resultatdisposition. Resultatet balanseras i ny
riikning.

14. Beslut om ansvarsfrihet f6r styrersens redamdter
Stiimman beslutar att bevilja styrelsens ledamdter ansvarsfrihet fdr rtikenskaps6ret. Beslutet var
enhiilligt.

15' Beslut om arvoden och principer for andra ekonomiska ersdttningar f<ir
styrelsens ledam6ter, revisorer, valberedning och de andra f6rtroendevalda
som valts av frireningsstemman
Valberedningens representanter Jakob Krook och Lars Wallin redogdr f6r valberedningens frirslag
till arvoden och principer fdr andra ekonomiska ersiittningar. Bilagi2.

Arvode fdr styrelsen 2020: Tvh prisbasbelopp som basersiittning, samt ett extra prisbasbelopp pga
det omfattande m erarbetet med fasadrenou..i.,g.
Arvode for revisorer 2020: 113 prisbasbelopp, att fritt f6rdela.

Stiimman beslutar enligt valberedningen f6rslag.

Arvode fdr valberedningen 2020: Tvhfdrslag frin stiimman: 5000 kr/valberedare eller l/5
prisbasbelopp. Vid omrcistning fick bAda fdrslagen 21 rdster vardera. ordfciranden utslagsr6star till
fdrm6n fcir det ftina frirslaget.

Stiimman beslutar att valberedningen f6r 5000 krlvalberedare.
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16. Beslut om antar styrerseredamdter och suppreanter
valberedningens representatner Jakob Krook och Lars wuitin, frireslar att styrelsen ska best6 av
sex valda styrelseledamoter fr6n fdreningen (inga suppleanter), samt en ledamot fr6n HSB.

Sttimman beslutar enligt valberedningen fdrslag.

17.Yal av styrelseledamoter och suppleanter
valberedningens representanter Jakob Krook och Lars wallin redogdr fdr valberedningens
frirslag. Bilaga2.

Stiimman beslutar enligt valberedningens f6rslag.

Noteras att styrelsen efter val best6Lr av:

Namn: Vald till 6r:
Ann-Ida Schultz 2021 Eft er kvar
Elin Andersson 2021 Ett 6r kvar
Gun Granqvist 2021 Ett 6r kvar
Johanna Ringkvist 2022 Nyval 2 6r
Emil Wengstrdm 2022 Nyval2 6r
Erika Sundelin 2022 Nvval2 ar

18. Presentation av HSB-ledamot
Lena Lindborg iir utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm. Idde Schultz presenterar henne.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant
Stiimman beslutar enligt valberedningen fdrslag att en ordinarie fdreningsrevisor och en suppleant
ska viiljas.

20. Val av revisor/er och suppleant
Valberedningens ordftirande Lars Wallin redogdr fdr valberedningens fdrslag. Bilaga2

St?imman beslutar enligt valberedningens fdrslag, att v.alja:

Fredrik Odhammar till ordinarie revisor, nyval I 6r
Anna Svahn till suppleant, omval 1 6r

21. Beslut om antal ledamdter i valberedningen
Stiimman beslutar att valberedningen ska besta av tre ledamdter.

22.Yal av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordfdrande
Stiimman viiljer Lars Wallin, Jakob Krook och Anna westerholm till valbeiedning. Lars Wallin iir
sammankallande.

23. Val av ombud och ersattare till distriktsstdmmor samt <ivriga
representanter i HsB
Stiimman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och erszittare till distriktsstiimma i
HSB, samt iiven utse eventuella rivriga representanter i HSB.
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24. Av styrelsen till fcireningsstdmman hiinskjutna frigor och av
medlemmar anmdlda drenden som angivits i kallelsen

24.1 Motion I. Utred mojtigheten att investera i solenergi.
Styrelsen yrkar bifall till att styrelsen ska utreda om Brf Entitan har fdrutstittningar att investera i
solceller. Styrelsen avsl6r dvriga tv6 frirslag i motionen.

Om utredningen, tillsammansmed sakkunnig, kommer fram till att fdreningen har frirutsiittningar
till ltinsamhet vid investering i en solcellsanliiggning, ska beslut tas i styrelien om fortsatt arbete
med detta, fdrutsatt att Liinsstyrelsen vid aktuell tidpunkt ger bidrag tili solcellsanliiggningar.
Diirefter kan framtida stiimma besluta om investering"n rtiu g6ras.

En medlem kommenterar begreppet "lcinsamhet", hur beriiknar man det, kortsiktigt och
langsiktigt' En annan medlem kommenterar att det blir ett kostsamt och omfattanJe projekt.
Dessutom ett estetiskt problem. Onskar dppenhet infrir medlemmarna under utredningen. En treO.le
medlem upplyser om ny teknik, t ex takpanneliknande beliiggning. En fiiirde medlem"ftreslar att
motionen avsl6s.

stiimman rdstar och beslutar enligt styrelsens fcirslag att utreda fr6gan.

24.2 Motion 2. Ett vardagsrum for alla i Brf Entitan.
Styrelsen yrkar bifall till motionen och fdreslir stiimman att uppdra it styrelsen att tillsammans
med en arbetsgrupp utforma regler och genomfdra projektet. Idde Sohultz presenterar fdrslaget.

En medlem kommenterar att det iir ett problem att lokalen inte ska vara bokningsbar. En annan
medlem undrar om det ghr atthyra ut lokalen istiillet.

Stiimman beslutar att bifalla styrelsens frirslag.

24.3 Motion 3. Erscittning till skadedrabbade
styrelsens svar utgir ifran den ansvarsfdrdelning som finns i stadgarna samt
likabehandlingsprincipen. Fdreningen ersiitter inte medlemmars losrire.

Stiimman beslutar att bifalla styrelsens fdrslag.

Motionerna, se Bilaga 3.

24.5 Yal av flaggmiistare.
Stiimman beslutar att viilja Valve Kiirramees till flaggmiistare.
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25. F6reningsstdmmans avslutande

Sttimmoordfdrande tackar fdr en viil genomfcird stiimma, och fdrklarar diirefter stamman avslutad.

foMt
Birgitta Lagerqvist

Protokollfrirare

Mikael Enstrcim

Sttimmoordfrirande


