
Protokoll fört vid
ordinarie föreningsstämma
med HSB Arlanda 2016-05-31
kll9. 00iHSB-lokalen,
Stationsgatan 4, Märsta
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§1
Ulrik Wallström hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2
Till ordförande för föreningsstämman väljs Erik Wäm.

§3
Till protokollförare anmäls Maud Ringbom.

Öppnande

Val av ordf
för stämman

Anmälan av
val av sekr.

§4
En förteckning har upprättats utvisande närvaro av 20 st röstberättigade ombud
och 17 st övriga, 37 st totalt.
Stämman beslutar fastställa ombudsförteckningen, som även skall utgöra
röstlängd vid stämman.

Närvarofor-
+£»/i1^-n I-n

bilaga l

Val av två prot.-
'ust. o rösträkn.

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

§6
Kallelse har sänts ut till ombuden. Stämman förklaras vara behörigen utlyst. Kallelse

Styrelsens årsredovisning: § 7
a) Erik Wäm går igenom förvaltningsberättelsen. Stämman lägger

densamma med godkännande till handlingarna.

b) Tuija Källgren kommenterar resultaträkningen. Stämman lägger
densamma med godkännande till handlingarna.

c) Tuija Källgren kommenterar även balansräkningen. Stämman lägger
balansräkningen med godkännande till handlingarna.

§8
Bo Klang föredrager revisorernas berättelse som därmed läggs till
handlingarna.

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

§10
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens
förslag att årets resultat 16 010 449 kr- efter stadgeenlig avsättning till
reservfond - överförs till ny räkning.

§11
Stämman beslutar enhälligt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen
och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
Justeras:

Årsredovisn.
bilaga 2
förv.berätt.

resultaträkn

balansräkn.

Rev.berättelse

bilaga 2

Fastst. resultat-
o. balan sräkn.

Beslut om

föreningens
resultat

Ansvars-
frihet

év^
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§12
Stämman beslutar att medlemsavgifterna för 2017 skall vara oförändrade:

medlemmar i Bosparargmppen
medlemmar i bostadsrättsförening
samt bostadsrättsförening

300 kr/år
275 kr/lgh och år
4. 000 kr/år

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

§14
Stämman beslutar att fastställa instruktion för valberedningen.

§15 a)
Ulrik Wallström rapporterar att HSB Arlanda fortsätter att arbeta efter det
gemensamt utarbetade styrdokumentet. Stämman lägger rapporten till hand-
lingama.

§15 b)
Bo Albrektsson föredrar sin slutrapport över läget HSB Arlanda. Stämman
lägger rapporten till handlingarna.

Arvoden: § 16
a) Stämman beslutar att styrelsens fasta arvode skall vara 44 500 kronor.

b) Stämman beslutar an 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.

§17
Stämman beslutar välja enl. valberedningens förslag.
a) 4 ordinarie ledamöter på 2 år

Thomas Bemhardsson, omval
Lage Eckeskog, omval
Lars Keding, nyval
Bo Albrektsson, nyval

b) l suppleant på 2 år
Lars Carlsson, nyval

Styrelsen beslutar, enhälligt, att välja Bo Albrektsson till ordförande för de
kommande två åren.

Fastställande
av medlems-

avgifter

Fastställande

av grundtal för
val av ombud

Fastställande av
av instruktion för
valberednin en

Rapport
s rdokument

slutrapport

Arvoden

styrelse

sammantr.-

ersättning

revisorer

valberedning

Val av

styrelse

§18
Stämman beslutar, enl. valberedningens förslag, att välja Bo Klang till
revisor och som nyval välja Connelie Åkerblad till suppleant, båda på l år.

Val av

revisor

Justeras: ^UT'
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§19
Till valberedning på l år Arne Ohlsson, Yvonne Öhrling och Lars-Erik Hoverberg Val av val-
till ordinarie. Suppleantenplatsen är vakant. Med Arne Ohlsson som samman- berednin
kallande.

§20
Därefter förklarar stämmoordförande Erik Wäm mötet avslutat.
Anders Fällmar tackar Erik Wäm med att överlämna en present och Ulrik
också en blombukett samt uppvaktas med presentkort för lång och trogen tjänst.
Gertrud Hydling och Ibrahim Khalifa avtackas med en blombukett.

Vid protokolle .

Avslutnin

Uai^L
Juster : 7

Erik Wäm, stämmoordf.

^ c^^
nj Lampinen just. ona Karlsson Just.
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OMBUD TILL

Förenin

Arenberga

Dragonen

Husaren

Stinsen

Sätuna Torg

Ärlinghundra

Aspen

Tallen

Granen

Björken

Boken

Enen

Rönnen

Syrenen

Tågmästaren

Bospar-
gruppen

HSB ARLANDAS ORD

Ordinarie
Sven-Erik Lindgren
Lars Asplund

Åke Wiklund

Robert Bodeäng

Thomas Bernhardsson
Yvonne Gidén

Arne Ohlsson

Marika Koskinen

Lars-Erik Hoverberg

Asger Hassanali
Jenny Johandy
Thomas Hammar

Peter Jörgensen
Joakim Welander

Kjell Aronsson
Anja Lampinen

Tommy Samuelsson

Bruno Landstedt

Mona Karlsson

Ulf Lange

Carina Wallén

Ulrik Wallström

FÖRENINGSSTÄMMA 31 MAJ 2016

Ereättare
Lena Malmgren
Gun Beskow

Lars Carlsson

Carita Ström

Ann Bly Lässman
Fabian Östlund

Lasse Yrlid

Anette Andersson l/

^ä^S ^QQ/^ /

Lars-Ake Eriksson
Ibrahim Khalifa
Anders Fällmar l/

l;.,Yvonne Öhrling ^
Pct^rik ^^/ése
Anders Brunström
Gerd Carlsson l/

Henric Samson

Eva Thörnqvist

Lage Eckeskog»/

Christina Joelson \/

Malin Linder

^

.. *: ..

HSB Arlandas
styrelse

Revisorer

Valberedning

HSB Arlanda

ÖVRIGA KALLADE

Ordinarie Su l.

Gertrud Hydling .
Jan Hellqvist
Abir Karademir i/
Erik Alkert /

Maria Karlsson v^
All Wandi
Maud Ringbom /
öw»- y<?K-s. &^ i/

Bo Klang, föreningsvald / Connelie Akerblad

Malin Linder, Carita Ström, Lars Kedingloch Lars Carlssonl/
Bo Albrektsson ^
Tuija Källgren i/

oTs^^^JTd^

 

r/A U/^^


