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HSB BRF ANNEXET I TÄBY

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2022

Datum/tid: 2022-06-21, kl.19:20
Plats: Tält på gräsmattan på parksidan utanför Annexet

1. Föreningsstämmans öppnande
Styrelsens ordförande, Tina Ottosson, hälsade alla välkomna till den ordinarie
föreningsstämman för räkenskapsår 2021-01-01 — 2021-12-31 och förklarade
stämman öppnad.

2. Val av stämmoordförande
Hans Jansson föreslogs som stämmoordförande.

Beslutades att välja Hans Jansson som stämmoordförande.

3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Stämmoordförande anmälde Olivia Gilligron som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar skedde genom avprickning.

Förteckningen upptog 59 närvarande deltagare varav 55 röstberättigade medlemmar,
5 fullmakter och 4 biträden, dvs 60 röstberättigade medlemmar. Bilaga 1.

Beslutades att godkänna förteckningen på 60 röstberättigade medlemmar som
närvaroförteckning tillika röstlängd och att upprättandet av röstlängden genomfördes
på ett korrekt sätt.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Fråga ställdes till stämman om öppen eller stängd stämma.

Beslutades att stämman skulle genomföras som en öppen stämma.

6. Godkännande av dagordning
Beslutades att godkänna dagordningen/arbetsordning.

7. Val av två personeratt jämte stämmoordföranden justera
protokollet
Stämman föreslog Helena Brynell och Staffan Kjellqvist som protokolljusterare jämte
stämmoordföranden. |

Beslutades att jämte stämmoordföranden välja Helena Brynell och Staffan Kjellqvist
som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare (
Stämman föreslog Helena Brynell och Staffan Kjellqvist som rösträknare jämte CA Å
stämmoordföranden. N
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10.

Beslutades att jämte stämmoordföranden välja Helena Brynell och Staffan Kjellqvist
som rösträknare.

Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelsen med dagordningen sattes upp i portarna 2022-06-07.
Själva årsredovisningen skall finnas tillgänglig minst två veckor innan föreningsstämman
vilket inte hade skett.

Frågan uppstod om stämman blivit behörigen utlyst.
En medlem föreslog att stämman skulle gå genom årsredovisningens poster men utan att
ta beslut. Stämmoordförande förklarade att stämman skulle i så fall behöva ajourneras.

Ett yrkande från en medlem varatt genomföra stämman med en notering om att en viss
diskrepans mot rutinerna hade skett och att kallelsen inte hade skett på ett korrekt sätt.

Ett annat yrkande var att stämman inte hade blivit behörigen kallad. Han yrkade på att det
var felaktigt att årsredovisningen var daterad 2022-06-21 och att det var ett brott mot
stadgarna.

Två förslag ställdes mot varandra:

- Förslag 1: Stämman var behörigen utlyst och stämman skulle fortsätta

- Förslag 2: Stämman var icke behörigen utlyst då årsredovisningen inte var
tillgänglig förrän samma dag som föreningsstämman ägde runt. Det skulle då kallas
till en extra stämma.

Försöksvotering genomfördes och majoriteten röstade för förslag 1.

Beslutades att stämman blivit kallad i behörig ordning.

Det noterades att förfarandet av årsredovisningen har skett bristfälligt och inte på ett
korrekt sätt och att detta skall undvikas i framtiden. Stämmoordförande påpekade att
varje medlem kan göra en klanderanmälan till Länsstyrelsen.

Genomgång av styrelsens årsredovisning
Stämmoordförande Hans Jansson föredrog styrelsens årsredovisning för 2021-01-01-
2021-12-31 och mötesdeltagarna gavs möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor
som besvarades av styrelsen.

Diskussion om ladadplatser:
Det finns ett tidigare stämmobeslut om laddplatser och styrelsen skall bevaka frågan
utifrån det stämmobeslutet. Den lydnadsplikten är man lojal mot tills ett nytt beslut tas.

Diskussion om balkongfond:
Stämman undrade varför det fortfarande drogs pengar från månadsavierna till
balkongfonden trots att lånet redan var avbetalad. Styrelsen fick i uppdrag att kontrollera
balkongfonden och återkomma till medlemmarna med information.

Beslutades att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret
till stämmohandlingarna. Bilaga 2.

Det noterades att interna revisorn uppmanades att inkomma medett revisionsbré
angående felaktigheter som skett under året. 0
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11.

12.

13.

14.

15.

Genomgång av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredrogs av föreningens revisor.

Beslutades att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för

räkenskapsåret till stämmohandlingarna.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Beslutades att fastställa resultaträkningen till ett överskott på 472 180 kr och
balansräkningen till 110 409 789 kr för räkenskapsåret 2021.

Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsens förslag till resultatdisposition (s.7 i årsredovisningen) var enligt följande:

Balanserat resultat 13 159 239
Årets resultat 472 180

| 13 631 419

Reservering till underhållsfond 868 000
lanspråktagande av underhållsfond - 517 485
Balanserat resultat 13 280 904
Summa 13 631 419

Beslutades enligt styrelsens förslag till resultatdisposition att balansera 13 631 419 kr
i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska
ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och
de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
Förslag till arvoden för ledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslog ett arvode till styrelsen på sex och ett halvt (6,5) prisbasbelopp
2022-prisnivå (48 300 kr) exkl. sociala avgifter att fritt fördela inom sig samt en
ersättning till styrelsen samt medlemmar vid inkomstbortfall utöver arvode på 0,5
prisbasbelopp.

Ett yrkande från en medlem var att HSB:s styrelseresursens lön dras från styrelsens
arvode.

Två förslag ställdes mot varandra:

- Förslag 1: Ett arvode till styrelsen på sex och ett halvt (6,5) prisbasbelopp 2022-
prisnivå (48 300 kr) exkl. sociala avgifter att fritt fördela inom sig samt en ersättning
till styrelsen samt medlemmarvid inkomstbortfall utöver arvode på 0,5 prisbasbelopp.

- Förslag 2: Samma arvode som förslag 1 fast med avdrag av HSB:s
styrelseresursens lön.

Försöksvotering genomfördes och majoriteten röstade för förslag 1, dvs
valberedningens förslag. Y
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Beslutades att fastställa arvoden i enlighet med valberedningens förslag. (00
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16.

17.

18.

Förslag till arvoden för föreningsrevisorerna
Valberedningen föreslog ett arvode på 0,33 prisbasbelopp 2022-prisnivå (48 300 kr)
exkl. sociala avgifter till föreningsvalda revisorer att fritt fördela inom sig.

Inga ytterligare förslag inkom.

Beslutades att fastställa arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

Förslag till arvoden för valberedningen
Valberedningen föreslog ett arvode på ett (1) prisbasbelopp 2022-prisnivå (48 300 kr)
till valberedningenatt fritt fördela inom sig.

Beslutades att fastställa arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av högst sju (7) styrelseledamöter
(inkl. HSB-ledamot).

Beslutades att bifalla styrelsens förslag att välja högst sju (7) styrelseledamöter (inkl.
HSB-ledamot).

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämmoordförande redogjorde för valberedningens förslag:

Ordinarie Ledamöter
Markus Albshara 1 år kvar
Linus Magnusson 1 år kvar
Sören Nordlund Omval 1 år
Tina Ottosson Omval 1 år
Luis Berriga Nyval 2 år
Ola Kellberg Nyval 2 år

Ledamot SVAF/TFAB
Gunilla Lindberg-VWada Omval 1 år

Suppleant SVAF
Arvi Laigar Omval 1 år

Inga ytterligare förslag inkom.

Beslutades enligt valberedningens förslag.

Styrelsen består efter stämman av följande personer:
Markus Albshara Vald till 2023
Linus Magnusson Vald till 2023
Sören Nordlund Vald till 2023
Tina Ottosson Vald till 2023
Luis Berriga Vald till 2024
Ola Kellberg Vald till 2024
Ken Larsson HSB-Ledamot

Presentation av HSB-ledamot
Ken Larsson är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm och var därmed inte
valbar på stämman. Han har samma rättigheter och skyldigheter som övriga ordinarie
ledamöteri styrelsen och hans uppdrag är att bevaka medlemmarnas intresse och?
vara ett stöd till styrelsen i bl. a parlamentariska frågeställningar. Tr |Å
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19. Beslut om antal revisorer och suppleant
Valberedningen föreslog att revisorerna ska vara tre (3), dvs två (2) ordinarie
revisorer samt en extern revisor utsedd av HSB Stockholm.

Beslutades enligt valberedningens förslag.

20. Val av revisor/er och suppleant
Stämmoordförande redogjorde för valberedningens förslag:

Helena Brynell Omval 1 år
Heidi Sjöqvist Nyval 1 år

Beslutades enligt valberedningens förslag.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Valberedningen och stämman föreslog tre (3) ledamöteri valberedningen.

Beslutades att valberedningen skall bestå av tre (3) ledamöter.

22. Val av valberedning, en ledamot utsestill valberedningens
ordförande
Eva Lindau, Arvi Laigar och Ludvig Pucek ställde upp.

Beslutades att välja Eva Lindau, Arvi Laigar och Ludvig Pucek till valberedning där
Eva Lindau valdes till valberedningens ordförande.

23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga
representanter i HSB
Föreslogs att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till
distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

Beslutades att bifalla förslaget att överlåta till styrelsen att inom sig utse
representanter till HSB.

24. Motioner
Inga motioner inkomna.

25. Byte av fönster - Styrelsens förslag till beslut gällande
övertagande av underhållsansvar
Styrelsen föreslog stämman att ta beslut gällande övertagande av underhållsansvaret
för det eventuella fönsterbytet.

Enligt stadgarna ska styrelsen tillfälligt överta underhållsansvaret av insidan från
medlemmarna inför projektet.

Förslaget var att medlemmarna skulle godkänna övertagandet.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag att överta underhållsansvaret.
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26. Föreningsstämmans avslutande
Stämmoordförande tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman
för räkenskapsåret 2021 avslutad.

Stämmoor förande

Helena
Brynell7)

Justerare

Olivia Gilligron

Protokollförare

sd)
StaffanKona=22
Justerare


