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Protokoll fiirt vid ordinarie fiireningsstämma med
HSB:s Brf 88 Pedalen i Uppsala 2011-04-13
Plats: Scandic Uppsata Nord, Gamla Uppsalagatan 50
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Öppnande
Föreningens ordiörande önskar alla deltagare välkomna och stämman fiirklaras öppnad.

Val av stämmoordfiirande
Stämman beslutar att

s3

till

stiimmoordforande utse Örjan Abrahamsson.

Anmälan av stämmoordfiirandes val av protokollförare
St?immoordörande anmäler att Lena Holmquist skall öra sfämmans protokoll.
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Godkännande av röstlängd
Stämman beslutar att faststiilla närvarofiirteckningen som upprättats (medöljer som
protokollsbilaga 1) samt aff godkänna att fiirteckningen skall gälla som röstlängd ör
stämman. De 2l närvarande representerade 18 röster.
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Fastställande av dagordning
Stiimman beslutar att godkänna öreliggande dagordning.
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Val av två personer att jämte stämmoord{lirande justera protokollet

Stämman beslutar att Lars Hansson och Eva Husevik jämte stämmoordlorande skall
justera protokollet och tillika fungera som röstriiknare.
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Fråga om kallelse behörigen skett
Stämman beslutar att fiirklara stämman vara i behörig ordning kallad.
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Styrelsens årsredovisning
Stämmoordörande fiiredrar styrelsens årsredovisning och ståimman beslutar därefter att
lägga årsredovisningen till handlingarna.
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Revisorernas berättelse
Stlimmoordforande foredrar revisorernas beräffelse och diirefter beslutar stämman att
lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
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Beslut om fastställande av resultatråkning och balansräkning
StZimman beslutar att i enighet med revisoremas tillstyrkan fastställa de i
årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.
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Beslut i anledning av fiireningens vinst eller fiirlust enligt den fastställda
balansräkningen
Stiimman beslutar, i enlighet med styrelsens lorslag och revisoremas tillstyrkano att det
redovisade resultatet i fiireningen om kronor 2 236 426 skall disponeras enligt foljande:

Till foreningens underhållsfond

avsättas enligt

Uffag ur föreningens underhållsfond
Balanserat resultat

plan

487 000

ör utftirt underhåll -7 50A
I 756 926

Summa

2236 426
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Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet for 2010 års forvaltning.
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Fråga om arvoden
Stämman beslutar att årsarvode skall utga enligt floljande:
av gällande prisbasbelopp
Till ordforande 10 %
av gällande prisbasbelopp
Till sekreterarc l0 %o
av gällande prisbasbelopp
Till revisorerna 5 oÄ
gällande prisbasbelopp
av
valberedningan
5
%
Till

till

stiimmovalda ledamöter och suppleanter skall utgå med
av gällande prisbasbelopp ör varje bevistat sfyrelsesammanträde.
Sammanträdesarvode
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Val av styrelseledamöter och suppleanter
I tur att avgå ur styrelsen vid ordinarie fiireningsstämman år 20ll är
styrelseledamöterna Lars Hansson, Maud Hedman och Elin Sundin, samt suppleanten
Clary Eriksson.
Stiimman beslutar att for en period av Nä år välja styrelseledamöter
omval2 år
Lars Hansson
nyval2 är
Christer Johansson
nyval2 är
Arash

Komishani
Elin Sundin
ffllnadsval

I

år, ersätter Huw Brandt

Stämman beslutar att ft)r en period av två år till suppleanter välja
omval2 är
Clary Eriksson
Johanna Söderlund fullnadsval 1 år, ersätter Carina Forslund
Ledamot med ett år kvar vald 2010 är Per Rydåker och Lena Holmquist, samt
suppleant Martin Ahrne.
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Val av revisor och revisorsuppleant
Stämman beslutar att for en period av ett år välja revisor
nyval 1 år
Roger Yttergren
Stämman beslutar att fbr en period av ett år välja revisorsuppleant

Nils Rönnbäck
$16

nyval I år

Val av valberedning
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Stämman beslutar attfyra ledamöter skall ingå i valberedningen. Stiimman beslutår att
lor en period av 1 år välja Mattias Sjöberg, Tim Björklund, Monica Eriksson och
Maud Hedman till ledamöter i valberedningen med Mattias Sjöberg till

sammankallande.
$17

Erforderligt val tillfuttmäktige med suppleanter ocb övriga representanter i HSB
Stämman beslutar att uppdra

sr8

till

styrelsen att utse dessa representanter.

Avslutning
Ordörande tackar stiimmodeltagama för visat intresse och forklarar mötet flor avslutat.

Sekreterare

Ordftirande

Justerare

Lars Hansson

Eva Husevik

