
Protokoll fört vid
ordinarie föreningsstämma
med HSB Arlanda 2014-05-08
kll9. 00iHSB-lokalen,
Stationsgatan 4, Märsta
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§1
Ulrik Wallström hälsar alla välkomna och redogör för framtidskonferensen där
den framtida organisationen och verksamhetsplanen diskuterades. Stor enighet
rådde om att bevara HSB Arlanda som självständig HSB föreningen.
Därefter förklarar Ulrik stämman för öppnad.

§2
Till ordförande för föreningsstämman väljs Bruno Landstedt.

Till protokollförare anmäls Bo Albrektsson.
§3

§4
En förteckning har upprättats utvisande närvaro av 18 röstberättigade ombud
och 13 övriga, 31 totalt.
Stämman beslutar fastställa ombudsförteckningen, som även skall utgöra
röstlängd vid stämman.

Öppnande

Val av ordf

för stämman

Anmälan av
val av sekr.

Närvaroför-
tecknin

bilaga l

§5
Stämman beslutar att utöver ordföranden välja Thomas Bemhardsson och
Mona Karlsson till att justera stämmans protokoll samt vara rösträknare.

Kallelse har sänts ut till ombuden 2014-04-23.
Stämman förklaras vara behörigen utlyst.

§6

Val av två prot.-
'ust. o rösträkn.

Kallelse

Styrelsens årsredovisning: § 7
a) Bruno Landstedt går igenom förvaltningsberättelsen. Stämman lägger

densamma med godkännande till handlingarna.

b) Bo Albrektsson kommenterar resultaträkningen. Stämman lägger
densamma med godkännande till handlingarna.

c) Bo Albrektsson kommenterar även balansräkningen. Stämman lägger
balansräkningen med godkännande till handlingarna.

§8
Lars Asplund föredrager revisorernas berättelse som därmed läggs till
handlingarna.

§9
Stämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag att fastställa resultat-
och balansräkningen.
Justeras-

w.^

Årsredovisn.
bilaga 2
förv.berätt.

resultaträkn

balansräkn.

Rev. berättelse

bilaga 2

Fastst. resultat-
o. balansräkn.
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§10
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens
förslag att årets resultat - efter stadgeenlig avsättning till reservfond - överförs
till dispositionsfonden.

Beslut om

föreningens
resultat

§11
Stämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen
ansvarsfi-ihet för 2013 års förvaltning.

Ansvars-
fi-ihet

§12
beslutar att medlemsavgifterna för 2015 skall vara oförändrade

medlemmar i Bosparargruppen
medlemmar i bostadsrättsförening
samt bostadsrättsförening

300 kr/år
275 kr/lgh och år
4.000 kr/år

Fastställande
av medlems-
avgifter

§13
Stäinman beslutar att grundtalet för val av ombud skall vara oförändrat,
l ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar.

Fastställande

av grundtal för
val av ombud

§14
beslutar att fastställa instruktion för valberedningen.

Fastställande av
av instruktion för
valberednin en

§15
Ulrik Wallström rapporterar hur långt HSB Arlanda har kommit i sitt arbete
med att efterleva det gemensamt utarbetade styrdokumentet. Stämman lägger
föreningsstymingsrapporten med godkännande till handlingarna.

Rapport
s dokument

Arvoden: § 15
a) Stämman beslutar att styrelsens fasta arvode skall vara 44 500 kronor.

fördelas enligt valberedningens förslag.

b) Stämman beslutar att för protokollförda sammanträden skall kommunal
sammanträdesersättning tillämpas och faktiskt förlorad arbetsförtjänst
ersättas.

c) Stämman beslutar att de föreningsvalda revisorerna i arvode får
4 450 kronor. BoRevisions revisor ersätts i annan ordning.

d) Stämman beslutar att valberedningen i arvode får 4 450 kronor.

Justeras:

é %-

Arvoden

styrelse
bilaga 3

sammantr.-

ersättning

revisorer

valberedning
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§17
Stämman beslutar välja enl. valberedningens förslag.

a) Ordförande på 2 år

Ulrik Wallström omval

b) 3 ordinarie ledamöter på 2 år

Gertrud Hydling, omval

Thomas Bemhardsson, omval

Lage Eckeskog, nyval

c) l suppleant på 2 år

Ibrahim Khalifa, nyval

Val av

styrelse

bilaga 3

§18
Stämman beslutar, enl. valberedningens förslag, att välja om Lars Asplund till Val av
revisor och som omval välja Bo Klang till suppleant, båda på l år. revisor

§19
Till valberedning på l år välj s Malin Linder, Carita Ström och Lars Keding till Val av val-
ordinarie med Malin Linder som sammankallande. Till suppleant på l år valdes berednin
Lars Carlsson efter omröstning.

§20
Tack framfördes till Anders Lässman för hans långa tid i valberedningen. Avslutnin
Därefter förklarar stämmoordförande Bruno Landstedt mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

!\

Bni o Landstedt, stämmoordf.

/.........
Bo Albrektsson

.. vfci ̂ 6a
hörnas Bemhardsson, just. Mona Karlsson, just.

Stammoprot. HSB 2014



.IKh
Q-e<=>
t C

OMBUD TILL

Förenin

Arenberga

Dragonen

Husaren

Stinsen

Sätuna Torg

Aspen

Tallen

Granen

Björken

Boken

Enen

Rönnen

Syrenen

Tågmästaren

Bospar-
gruppen
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HSB ARLANDAS ORDINARIE

Ordinarie

Sven-Erik Lindgren i/
Lena Malmgren

Åke Wiklund /

K-G Bergström

Yvonne Gidén

Ann Bly Lässman

Maria Westerlind

Lars Keding

Tord Wahlbeck ^
. Ibrahim Khalifa
Lars-Ake Eriksson \/

George Mardini i/
Yvonne öhrling »/

Kjell Aronsson ^
Kalervo Kautonen

Tommy Samuclooon.

Bruno Landstedt J

Mona Karlsson J

Christina Joelson

Malin Linder 1/

Anders Lässmar>/
Ulrik Waiiström

7^
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HSB Arlandas

styrelse

Revisorer

Valberedning

HSB Arlanda

FÖRENINGSSTÄMMA 8 MAJ 2014

Ersättare
.laoic Bilande
Gun Beskew-

Lare Carlooon-

Marin Ckeljäll-

LauriJääekeläinon.
Maria°Atiiéef9®&n-"

.Aroe^&Ussofl.

Tebias^teehw

Moeleleinc-Gallert"
AfL-ar Unxnnnnl;

Patrik Ståhlberg
Joakim Wclandcr-

Gerd Carlsson
Andoro Brunström .

Nenric Gämsen

Dor-s Aggenfalk

Lage Eckeskog

Stelnar Hovind

\jfai iiia vvaiidi

ÖVRIGA KALLADE

Ordinarie

Anders Fällmar
Gertrud Hydling

-Kjethtebefiesei
Thomas Bernhardsson
Jan Hellqvist

Lars Asplund, föreningsvald

-M^nrn Hpllmnn

Bo Albrektsson

Su l.

Maria Karlsson
OSsta Däultu
Ronnic Lundin
Erik Alkort

.Do Klang, fflmninQivnlc

/1/ /) /
'Jlfr ^^fr^C.


