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Foreningsstamma 2016-05-12

PROTOKOLL FORT VID ORDINARIE FORENINGSSTAMMA MED
HSB UPPSALA EKONOMISK FORENING, 2016-05-12.

PLATS: CLARION HOTEL GILLET

§ 1 Oppnande

Lena Ronnberg, styrelsens ordforande, inleder med att halsa samtliga narvarande varmt
valkomna.

Stamman far en aterblick av det gangna aret.

Darefter forklarar hon stamman oppnad.

§ 2 Val av ordforande vid foreningsstamman

Valberedningen foreslar Erik Lundberg som stammoordforande.

Stamman beslutar

att till stammoordforande utse Erik Lundberg

§ 3 Anmalan av ordforandens val av protokollforare

Anmals att Ida Carlsson for protokollet vid foreningsstamman.

§ 4 Godkannande av rostlangd

Anmals att forteckning over narvarande fullmaktige upprattats genom avprickning vid entren.
Fyrtiotva (42) fullmaktige samt fyrtio (40) ovriga har blivit avprickade, se protokollsbilaga.

Stamman beslutar

att godkanna sattet for upprattande av narvaroforteckning,

att faststalla forteckningen som upprattats over narvarande fullmaktige, samt

att godkanna forteckningen att galla som rostlangd vid foreningsstamman.
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§ 5 Val av tva personer att jamte stammoordforande justera protokollet samt
val av rostraknare

Stamman beslutar

att Curth Andersson och Lars-Erik Lantz jamte stammoordforanden ska justera protokollet
och tillika fungera som rostraknare.

§ 6 Fraga om kallelse behorigen skett

Enligt stadgarna skall kallelse utfardas tidigast fyra veckor och senast tva veckor fore
ordinarie foreningsstamma.

Anmals att kallelse till foreningsstamman utsants den 18 april 2016 till av bostadsratts-
foreningarna och av bosparargruppen utsedda fullmaktige.

Stamman beslutar

att godkanna kallelseforfarandet.

§ 7 Styrelsens arsredovisning

Goran Jaxeus, VD, sammanfattar det gangna aret, som har resulterat i fler medlemmar och
fler bosparare. Inom fern ar ar han overtygad om att foreningen aven kommer att se en
okning av HSB-bostadsrattsforeningar.

Goran informerar om de tre styrdokumenten som utgor utgangspunkterna for foreningens
verksamhet.

Vidare informerar Goran om den fortsatt gynnsamma marknaden vid nybyggnation som har
bidragit till ati HSB Uppsala har det basta ekonomiska resultatet under foreningens historia.
Nyproduktionen har aven haft en positiv inverkan pa foreningens administrativa forvaltning
som under aret har okat sina uppdrag och omsattning. Goran presenterar
forvaltningsavdelningens nya chef, Tord Heden, som hartilltratt efter foretradarens
pensionsavgang.

Ett samarbete med andra HSB-regjonforeningar pagar, dartanken ar att foreningarna ska
kunna dra nytta av varandras erfarenheter och utbud av tjanster. Dessutom berattar Goran
om det av HSB Riksforbund nybildade bolaget, HSB Affarsstod, dar all IT-verksamhet finns
samlad. HSB Affarsstod kommer aven efter behovsanalyser att se over vilka ytterligare
tjanstersom behover samlas i bolaget.

Stamman far se en film om projektet; HSB Living Lab dar interaktion mellan manniskor och
forskare ska skapa framtidens boende.
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Goran berattar att han ser positivt pa framtiden och att HSB Uppsala aven under kommande
ar kommer att vara med och bidra till bostadsbyggandet i Uppsala.

EkonomichefSusanna Johansson redogor for styrelsens redovisningshandlingar,
resultatrakning for rakenskapsaret 2015 samt balansrakning per 2015-12-31.

FredrikAlpin, medlems-och informationschef, informerar om medlemsverksamheten.

Stamman beslutar

att lagga styrelsens arsredovisning till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berattelse

Revisor Jorgen Gotehed, Borevision AB, foredrar revisorernas berattelse over granskning av
foreningens rakenskaper samt VDs och styrelsens forvaltning for rakenskapsaret 2015-01-01
-2015-12-31. Revisorernas uppfattning ar att HSB hargoda rutiner och system for
uppfoljning och redovisning, och tillstyrkerforeningsstamman att faststalla resultat- och
balansrakningarna for foreningen och koncernen. Vidare tillstyrker revisorerna
foreningsstamman att disponera vinsten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen samt bevilja
styrelsens ledamoter och verkstallande direktoren ansvarsfrihet for rakenskaperna.

Stamman beslutar

att lagga revisionsberattelsen till handlingarna.

§ 9 Beslut om faststallande av resultatrakning och balansrakning for
moderforeningen

Stamman beslutar

att faststalla resultatrakningen for rakenskapsaret 2015 och balansrakningen per
2015-12-31 for moderforeningen.

§ 10 Beslut om faststallande av koncernresultatrakning och
koncernbalansrakning

Stamman beslutar

att faststalla resultatrakningen for rakenskapsaret 2015 och balansrakningen per
2015-12-31 for koncernen.
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§11 Beslut i anledning av foreningens vinst eller forlust enligt den faststallda
balansrakningen

Till foreningsstammans forfogande star hos moderforeningen

Balanserad vinst 114 389 280,19
Arets vinst _^18 838 193,20
Sammanlagda medel 133227473,39

Stamman beslutar

att till resen/fond avsatta 942 000,00
att i ny rakning balansera 132 285 473,39

§ 12 Beslut i fraga om ansvarsfrihet for styrelsen och verkstallande direktoren

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamoter och verkstallande direktoren beviljas
ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

Stamman beslutar

att bevilja styrelsens ledamoter och verkstallande direktoren ansvarsfrihet for 2015 ars
forvaltning.

§ 13 Faststallande av medlemsavgift ar 2017

Styrelsen foreslar att medlemsavgiften for ar 2017 skall utgora oforandrat kronor 300 for
medlem som inte ar bostadsrattsforening och kronor 300 per lagenhet for medlem som ar
HSB-bostadsrattsforening, samt att medlem som vinner intrade i foreningen efter halv-
arsskiftet erhaller reducering med 50 procent av medlemsavgiften vid intradestillfallet.

Stamman beslutar

att medlemsavgiften for ar 2017 skall utgora kronor 300 for medlem som inte ar
bostadsrattsforening och kronor 300 per lagenhet for medlem som ar
HSB-bostadsrattsforening, samt

att medlem som vinner intrade i foreningen efter halvarsskiftet erhaller reducering med 50
procent av medlemsavgiften vid intradestillfallet.

§ 14 Rapport om efterlevnad av HSB-rorelsens gemensamt utarbetade
styrdokument

Styrelsens rapport om efterlevnad av HSB-rorelsens gemensamt utarbetade styrdokument ar
intagen i HSB-foreningens arsredovisning.

Stamman beslutar

/
att med godkannande lagga rapporten till handlingarna. .K'^"/;
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§ 15 Instruktion for HSB Uppsalas valberedning

Foreliggerforslag till reviderad instruktion for HSB Uppsalas valberedning.

Stamman beslutar

att faststalla instruktionen for HSB Uppsalas valberedning.

§ 16 Bestammande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning

Valberedningen foreslar betraffande styrelsen att arvoden skall utga med belopp knutet till
prisbasbeloppet (Pbb) och att ersattning for forlorad arbetsfortjanst for styrelseledamoter vid
narvaro pa styrelsesammantraden eller vid sarskilda uppdrag kan erhallas efter sarskild
framstallan. Det foreslas ocksa att ledamoter som deltar vid sarskilda uppdrag kan erhalla
ersattning efter beslut av styrelsen. Vidare foreslas att ersattning till revisorer utgar enligt
sarskild rakning.

Styrelsen foreslar att foreningsstamman ma besluta att arvoden for HSB Uppsala ekonomisk
forenings valberedning skall utga med belopp knutet till prisbasbeloppet i form av ett fast
arvode per verksamhetsar till ordforande och till ledamot samt dels ett sammantradesarvode
per bevistat sammantrade

Prisbasbeloppet 2016 = 44 300 kronor.

Stamman beslutar

att arvodena till styrelsen och valberedning skall utga enligt valberedningens respektive
styrelsens forslag, d.v.s.

Arvode per verksamhetsar Arvode per sammantrade
Organ/funktion

Arsarvode Summa Arvode Summa

Styrelsen:
-Ordforande 2 Pbb 88600 0,03 Pbb 1329
-Ledamoter 0,4 Pbb 17720 0,03 Pbb 1329

Valberedning:
-Ordforande 0,4 Pbb 17720 0,03 Pbb 1329
-Ledamoter 0,3 Pbb 13290 0,03 Pbb 1329

att ersattning for forlorad arbetsfortjanst for styrelseledamoter och suppleanter vid
narvaro vid styrelsesammantraden eller vid sarskilda uppdrag kan erhallas efter
sarskild framstallan,

att eventuell ersattning vid ledamoters deltagande vid sarskilda uppdrag beslutas av
styrelsen, samt

att ersattning till revisorer utgar enligt sarskild rakning.
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§ 17 Val av ordforande, styrelseledamoter och suppleanter

Valberedningens representant, Orjan Abrahamsson, redogorforvalberedningens arbete och
forslag.

Valberedningen foreslar att styrelsen ska besta av sju stammovalda ledamoter.

I tur att avga ur styrelsen vid denna foreningsstamma ar styrelsens ledamoter
Lena Ronnberg, Gunnar Hallemark, Christer Olofsson samt Anna Ahlin.

Till styrelseordforande foreslar valberedningen omval av Lena Ronnberg till dess ordinarie
foreningsstamma 2017 hallits samt till styrelseledamoter omval av Gunnar Hallemark,
Christer Olofsson samt Anna Ahlin till dess ordinarie foreningsstamma 2018 hallits.

Valberedningen foreslar aven ett fyllnadsval av Johanna Norberg till dess ordinarie
foreningsstamma 2017 hallits.

Dessutom tillkommer tva styrelseledamoter som utses av de lokala
arbetstagarorganisationerna.

Stamman beslutar

att godkanna valberedningens redogorelse av sitt arbete,

att styrelsen ska besta av sju stammovalda ledamoter,

att omvalja styrelseordforande Lena Ronnberg, till dess ordinarie foreningsstamma 2017
hallits,

att omvalja styrelseledamoterna Anna Ahlin, Gunnar Hallemark samt Christer Olofsson till
dess ordinarie foreningsstamma 2018 hallits, samt

att valja Johanna Norberg som fyllnadsval till dess ordinarie foreningsstamma 2017 hallits.

Till protokollet antecknas att tva styrelseledamoter och suppleanter for dessa utses av de
lokala arbetstagarorganisationerna enligt lagen om styrelserepresentation for de
privatanstallda.

Efter ovanstaende val och tillsattningar har styrelsen foljande sammansattning:
Ordinarie ledamoter Lena Ronnberg, ordforande

Anna Ahlin
Gunnar Hallemark
Goran Johansson
Christer Olofsson
Torsten Skatt
Johanna Norberg
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§18 Val av revisor och suppleant

Stamman beslutar

att till revisor valja auktoriserad revisor Liselotte Herrlander med auktoriserad revisor Leif
Broberg som suppleant till dess ordinarie foreningsstamma 2017 hallits.

Vidare anmals att en revisor enligt foreningens stadgar skall utses av HSB Riksforbund.

§ 19 Val av valberedning

Till ledamoter foreslas omval av Monica Ostman, Agneta Gille samt nyval Christer
Andersson.

Stamman beslutar

att valberedningen ska besta av tre ledamoter,

att till ledamoter i valberedning for tiden till dess ordinarie foreningsstamma 2017 hallits
utse Monica Ostman, Agneta Gille samt ChristerAndersson,

att till sammankallande i valberedningen utse Agneta Gille.

§ 20 Behandling av motioner

Motion 1 - Sparformer Bosparandet

Calle Akerstedt yrkar bifall till motionen och foreslar stamman besluta att uppdra till styrelsen
att kraftfullt driva dessa krav i riksorganisationen.

Motesordforanden staller styrelsens forslag mot Calle Akerstedts och finner att stamman
beslutar bifalla motionen.

Stamman beslutar saledes

att uppdra till styrelsen ati kraftfullt driva dessa krav i riksorganisationen.

Motion 2 - Tjanster inom HSB Uppsala

Motesordforanden konstaterar att ingen har begart ordet och att endast styrelsens forslag
foreligger.

Stamman beslutar

att anse motionen besvarad

^. /.-f,^' ;/^
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§ 21 Avslutning

Ordforanden, Lena Ronnberg, tackar avgaende styrelseledamoten Snezana Oscarsson for
sitt engagemang i HSB Uppsalas styrelse samt for all kompetens hon bidragit med under
aren.

Aven ordforanden i valberedningen, Orjan Abrahamsson, lamnar sitt uppdrag och Lena
tackar honom for hans tid i valberedningen och for hans otroliga engagemang och gedigna
arbete.

Lena tackar alia deltagare, fullmaktigeombuden samt stammans presidium for en val
genomford stamma.

Vidare framfor Lena, a styrelsens vagnar, sitt varma tack for foreningsstammans fortroende
att fortsatta som ordforande respektive styrelseledamoter.

Stammoordforande tackarfor intresset och forklarar stamman avslutad.

Vid protokollet;

A.. f^.'. -; •• ; ^

Ida Carlsson

Protokollet justeras;

,,;^;-^ y^H^/ ^L(^/
Erik Lundberg >-- Curth Andersson Lars-Erik Lantz


