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  PROTOKOLL 

Fört vid årsstämma  

HSB Bostadsrättsförening Engelsmannen  

2014-05-22 klockan 19.00 

  Blackebergsskolan 

 

   

  Stämmans öppnande 

Avgående styrelses ordförande, Kaj-Åke Sparflo, hälsade alla välkomna till årsstämman. 

 

§ 1  Val av stämmoordförande 

Till ordförande för stämman valdes Anders Joachimsson. 

 

§ 2  Ordförandens val av protokollförare 

Ordförande meddelade att han utsett Arvid Trybom att föra protokollet. 

 

§ 3  Godkännande av röstlängd  

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning vid 

ingången till stämmolokalen. Förteckningen upptar 22 närvarande röstberättigade medlemmar 

och två röstande med fullmakt från röstberättigade medlemmar, totalt 24st röster, enligt bilaga 

1. 

Stämman beslutar, att fastställa röstlängden. 

 

§ 4  Godkännande av dagordning 

Stämman beslutar, att fastställa dagordningen. 

                                                   

§ 5  Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll och vid behov agera rösträknare 

föreslogs Lasse Tobiasson och Therese Degardh. 

 

Stämman beslutar, att välja Lasse Tobiasson och Therese Degardh att justera dagens 

protokoll och vid behov agera rösträknare. 

 

§ 6  Fråga om kallelse behörigen skett 

Stämman beslutar, att anse sig behörigen kallad. 

 

§ 7  Styrelsens årsredovisning 

Styrelseordförande Kaj-Åke Sparflo och föreningens ekonom från HSB, Caroline Strömvall 

föredrog årsredovisningen. 

 

Stämman beslutar, att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 8  Revisorernas berättelse 

Caroline Strömvall läste upp revisorernas berättelse. 

 

Stämman beslutar, att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 9  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Stämman beslutar, att fastställa resultat- och balansräkning. Beslutet var enhälligt. 

 

§ 10  Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust 

Stämman beslutar, att disponera föreningens vinst i enlighet med styrelsens förslag. 
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§ 11  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Stämman beslutar, att ge ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2013. 

 

§ 12  Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisor 

Stämman beslutar, att fastställa styrelsens sammanlagda arvoden för mandatperioden till 

maximalt fem (5) prisbasbelopp, inklusive sociala avgifter, att fördela enligt styrelsens 

förslag. 

 

Stämman beslutar, att fastställa arvodet för mandatperioden till den föreningsvalde revisorn 

till 6 000 kr, exklusive sociala avgifter. 

 

§ 13  Val av styrelseledamöter 

Stämman beslutar, att till ordinarie ledamöter utse Arvid Trybom, Kaj-Åke Sparflo, Therese 

Degardh, Seppo Degardh, Lasse Tobiasson samt Anders Joachimsson (utsedd av HSB 

Stockholm) 

 

Stämman beslutar, att till suppleant utse Magnus Sporrek. 

 

§ 14  Val av revisor 

Stämman beslutar, att utse Anna Nygren (föreningsvald) samt BoRevision (utsedd av HSB 

Riksförbund) till revisorer.  

 

§ 15  Val av valberedning 

Stämman beslutar, att till valberedning utse Peter Kaye och Birgit Brorsson. 

 

§ 16  Val av representation i HSB 

Stämman beslutar, att uppdra åt styrelsen att utse representation i HSB. 

 

§ 17  Övriga anmälda ärenden 

 

- Föreningens ordningsregler 

 

Stämman beslutar, att ge styrelsen i uppdrag att korrigera ordningsreglerna i de delar där de 

blivit inaktuella samt att förtydliga dem i avseende på markiser och solskydd. Ändringarna 

skall anslås på föreningens hemsida och på anslagstavlor i fastighetens portuppgångar.  

 

- Föreningens lokaler/lägenheter 

 

Stämman beslutar, att ge styrelsen fortsatt mandat att förvalta föreningens alla lokaler ur 

både ekonomisk synvinkel och till största medlemsnytta. 

 

 

Stämman beslutar, att ge styrelsen i uppdrag att inventera intresse för och upprätta en grupp 

bestående av i föreningen boende med syfte att stötta och stödja styrelsen i arbetet med att 

skapa en trivsammare närmiljö på föreningens tomt och i gemensamt nyttjade lokaler. 

Uppdraget skall påbörjas snarast dock senast till midsommar 2014. 

 

 

Stämman informerar styrelsen om att uppvärmningen av fastigheten har varit ojämnt fördelad 

mellan lägenheterna under den gångna vintern. 

 

 

  Stämmans avslutning 
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Ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad. 

 

 

Protokollförare  Ordförande 

 

 

___________________  _____________________ 
Arvid Trybom   Anders Joachimsson  

 

       

Justeras 

 

____________________  _____________________ 
Lasse Tobiasson  Therese Degardh  
      

  


