
Protokoll fiirt vid ordinarie fiireningsstiimma2019 i HSB

Bostadsriittsfiirening Skuruberg i Nacka (organisationsnummer 7L4000-

r376).

Datum/tid: 2019-05-06, kl. 19.00 -20.42

Plats: Saltiingens skola, Hiigerviigen 33, Nacka

1. Fiireningsstflmmans iippnande

Styrelsens ordforande Mona Bostrrim, hiilsar alla viilkomna till den ordinarie

fi)reningsstdmman avseende riikenskapsiret 2018-01-01 - 2018-12-31, i det ftiljande

ben?imnt riikenskapsdret och ftirklarar stdmman oppnad.

2. Val av stflmmoordfiirande

Anne Kiillman ftireslis som stdmmoordftirande.

-,r 
Beslutas attvaljaAnne Kiillman som stdmmoordfiirande.

3. Anmiilan av stflmmoordfiirandens val av protokollfiirare

,./ Stiimmoordforanden anmiiler Nathalie Borsch att ftira protgkoll.

4. Godkflnnande av riistliingd

Uppriittande av ft)rteckning 6ver ndrvarande medlemmar har skett genom avprickning.

Totalt 29 personer ndrvarade och ftirteckningen upptar 25 ndrvarunde medlemmar som

hade r<istberiittigande, varav en med fullmakt.

Bilaea L (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkiinna fiirteckningen som rostliingd.
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5. Friga om nlrvaroriitt vid fiireningsstiimman

Beslut: Stiimman godkiinner att Birgitta Stenbcrg deltar pi stiimman som icke

medlem. erj,:t.' /./x{

6. Godkiinnande av dagordning

Beslutas att godkiinna dagordningen. Bilasa 2 (bifogas originalprotokollet).
Dagordningen har 26 punkter.

7. Val av tvi personer att jiimte stimmoordfiiranden justera protokollet \-,

Foreslis Kerstin Linderstam och Bengt Stenqvist som protokolljusterare jiimte

stdmmoordfiiranden.

Beslutas att jiimte stiimmoordfiiranden viilja Kerstin Linderstam och Bengt Stenqvist "--2/
som protokolljusterare.

8. Val av minst tvi riistriiknare

Fdreslis Kerstin Linderstam och Bengt Stenqvist som rdstriiknare.

Beslutas att viilja Kerstin Linderstam och Bengt Stenqvist som r6strdknare.

9. Friga om kallelse skett i behiirig ordning

Kallelsen har anslagits i alla portar inom Brf Skuruberg den 814 2019.

Beslutas att stdmman iir kallad i behorig ordning.

10. Genomging av styrelsens flrsredovisning

Stdmmoordft)rande Anne Kiillman gir igenom irsredovisningen rubrikvis for
riikenskapsdret. Bilasa 2. (bifo gas ori ginalprotokollet).

Under redovisningen ges mojlighet fiir stiimmodeltagarna att stiilla fr6gor, som
besvaras omgiende.

Riittelse av irsredovisningen, sida2: Fcireningens revisor heter Lina Bjernevald, och
en av medlefilmarna i valberedninsen heter John Hultman.
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Beslutas att godkiinna genomgingen och lagga irsredovisningen ftir rdkenskapsiret
till handlingarna.

11. Genomgflng av revisorernas berdttelse

Revisorernas beriittelse avseende rdkenskapsdret foredras av Lina Bjernevald. Bilaga

2. (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkiinna genomgingen och laggarevisorernas beriittelse for

riikenskapsiret till handlingarna.

12. Beslut om faststiillande av resultatriikning och balansriikning

Beslutas att fastst?illa resultatr?ikningen och balansrdkningen lor riikenskapsiret.

13. Beslut i anledning av bostadsriittsfiireningens vinst eller fiirlust enligt den
faststiillda b alansriiknin gen

Beslutas att godkiinna styrelsens forslag till resultatdisposition ftir riikenskaps6ret
enligt den faststiillda balansriikningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsens ledamiiter

Beslutas att bevilja styrelsens ledamriter ansvarsfrihet ftir riikenskapsiret.

15. Beslut om riittelse av irsstimmans beslut 20180503 $15 avseende ersiittning till
tviittstugetomteno istiillet for 0o7oh av prisbasbeloppet ska det varaToh av PBB.

Beslutas att godkiinna rdttelse av det felaktiga beslutet som'togs fiirra 6ret, och iindra
tviittstugetomtens arvode till 7 % av pri sb asb eloppet.

16. Beslut om arvoden och principer fiir andra ekonomiska ersiittningar fiir
styrelsens ledamiitero revisorero valberedning och de andra fiirtroendevalda som
valts av fiireningsstiimman

Arvode till stvrelsen
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Valberedningen foreslir att tidigare princip giillande arvode till styrelsen kvarstir, dvs

motsvarande tre prisbasbelopp att fritt ftirdela inom sig enligt 2019 6rs giillande

belopp, samt att ftireningen ansvarar for de sociala avgifterna.

Beslutas att arvodet dr ofiiriindrat enligt valberedningens fi)rslag.

Arvode till fiireningsvalda revisorer

Valberedningen fiireslir ett arvode till ftireningsvalda revisorer motsvarande en

ittondels prisbasbelopp, vilket iir oforiindrat sedan tidigare.

Beslutas att arvodet iir oforiindrat enligt valberedningens forslag.

Arvode till valberedning

Valberedningen fiireslir ett arvode till valberedningen motsvarande en ittondels
prisbasbelopp att fritt fordela inom sig enligt 2019 Frs giillande belopp.

Beslutas enligt valberedningens fiirslag.

Arvode till tviittstugetomten

Valberedningen ftireslir ett arvode till tviittstugetomen motsvarandeTo/o av
prisbasbeloppet.

Beslutas att arvodet fiir tvdttstugetomten dr oftiriindratT o/o av prisbasbeloppet.

Fiirlorad arbetsfiirtjiinst fiir styrelsen

Valberedningen ftireslir att styrelsen ska harirtttill ersiittning for forlorad
arbetsfortjiinst vid uppdrag 6t ftireningen pi ordinarie arbetstid, samt att fiireningen
ansvarar ftir de sociala avgifterna. Utbetalning av forlorad arbetsfortjdnst beslutas av
styrelsen med beaktande av giillande jiivsregler.

Beslutas enligt valberedningens ft)rslag.

17. Beslut om antal styrelseledamiiter och suppleanter

Valberedningen foresl6r att den ft)reningsvalda styrelsen bestir av ordinarie ledam<iter
till ett antal av sju stycken inklusive en HSB ledamot och ingen suppleant.
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Stiimman foresl&r att detta ska dndras till hcigst sju stycken, fiir att undvika extrainsatt

stdmma fijr val av nya styrelsemedlemmar vid eventuella avhopp.

Beslutas att den fiireningsvalda styrelsen bestir av ordinarie ledamriter till ett antal av
hdgst sju stycken inklusive en HSB ledamot och ingen suppleant.

18. Val av styrelseledamiiter, suppleanter och styrelsens ordfiirande

Av de sex ledam<iterna som ska utgrira styrelse, stir fyra platser fiir omval eller nyval.

Valberedningen redovisar sitt fiirslag till styrelse:

Ordinarie ledamiiter

Mona Bostrdm Omval2 6r, ftireslis som ordftirande

Dag Gustavsson Omval2 itr

Max Brandhorst I 6r kvar

Magnus Ramstedt 1 6r kvar

Asa Nygren Fyllnadsval pi I Fr fiir Johanna Hedstnim som hade
1 irkvar

Kerstin Linderstam Nwal2 6r

Pi fr6ga frin stdmmoordflorande finns inga ytterligare nomineringar.

Beslutas attvaljanya styrelseledamoter enligt valberedningens ftirslag samt att viilja
Mona Bostrom som ordforande.

, 19. Presentation av HSB-ledamot-/

Bengt Persson som utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot i HSB
Brf Skuruberg, ndrvarade och presenterade sig kortfattat ftir stiimman. Han fer
fortlcipande utbildning inom HSB och ser till att styrelsen hiller sig inom lagar och
stadgar, inftir olika konkreta beslut som tas i styrelsen.

20. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen ftireslir attvdlla en ordinarie foreningsvald revisor och en
foreningsvald revisorssuppleant.
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Beslutas enligt valberedningens ftirslag.

2l.Yal av revisorer och suppleant

Valberedningen redovisar sitt fiirslag angiende fiireningsvald revisor och

revisorssuppleant:

Ordinarie revisor

Lina Bjernevald

Revisorssuppleant

Daniel Jonsson

Omval p6l Fr

Omval p& I 6r

Inga ytterligare nomineringar finns avseende fiireningsvald revisor respektive
revisorssuppleant.

Beslutas att viilja ordinarie foreningsvald revisor och revisorssuppleant enligt
valberedningens ftirslag.

Styrelsen foresl8r Nacka Revision & Redovisning AB som extern revisor

Beslutas attvalja extern revisor enligt styrelsens fiirslag.

22. Beslut om antal ledamiiter i valberedningen

Valberedningen informerar om att de varit tre ledam<iter fran ftregiende stdmma, !

Rose-Marie L6ftenius, Elisabet Nagy och John Hultman.

Med anledning av avhopp ur valberedningen, samt svirigheter att rekrytera nya

ledamdter, fiireslir valberedningen att valberedningen frambver ska besti av tv6 \-1

ledam6ter.

Stiimman anser att det vore blittre om valberedningen iiven fortsiittningsvis bestir av
tre medlemmar. En boende pi stiimman anmiiler d?irefter intresse attvaramed i

valberedningen, varfiir detta kan genomftiras.

Beslutas att valberedninsen skall besti av tre ledam<iter.
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23.Yal av valberedning en ledamot utses till valberedningens ordfiirande
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Pi friga fr6n mritesordfiirande svarar nuvarande valberedare Elisabet Nagy och John

Hultman att de iir beredda attvaramed i valberedningen ytterligare ett &r. Nuvarande

ordforande i valberedningen, Rose-Marie Ldfuenius, ldmnar. Siv Mellstrom anmiiler

under stdmman intresse attvaramed i valberedningen.

John Hultman utses till ordforande och sammankallande i valberedningen.

Elisabet Nagy och Siv Mellstr<im utses till owiga ledamriter i valberedningen.

Beslutas attvalja John Hultman, Elisabet Nagy och Siv Mellstrcim som valberedning

till niista ordinarie stiimma. med John Hultman som valberedninsens ordfiirande och

sammankallande.

23 a.Yal av tviittstugetomte

Valberedningens fiirslag till tviittstugetomte:

Elisabet Nagy Omval p&l Fr

Beslutas att vdlja tviittstugetomte enligt valberedningens forslag.

24.Yal av ombud och ersflttare till distriktsstimmor samt iivriga representanter i
HSB

Valberedningens ordfiirande redogdr kortfattat fiir dessa representanters roll i HSB:s
parlamentariska organisation och ftireslfir stiimman att delegera till styrelsen att utse
dessa representanter.

Beslutas att stdmman delegerar till styrelsen att utse ombud och ersiittare inom sig.

25. Beslut om motion frin
25.1 CariBjiirkquist om rensning av allmiinningeno paykeringssituationen och

tvflttstugorna
Cari Bjdrkquist redogdr ftir sin motion. Stiimman gir igenom motionen punkt fiir
punkt.
Se styrelsens svar i irsredovisningen, Bilaea 2 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkiinna styrelsens svar pi motionen med inneb<irden att styrelsen
stiiller sig positiv till motioniirens synpunkter och diir mojlighet finns ftirsoka
p6verka kommunen att vidta itgiirder.

26. Fiireningsstiimmans avslutande
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Mdtesordftirande Mona Bostrdm Iackar medlemmama for visat intresse samt tackar

styrelsen ftir utfiirt arbete.

Stiimmoordforande ftirklarar st?imman avslutad, och onskar den nya styrelsen lycka till

i sitt arbete.

M6tet avslutas H.20.42

Vid protokollet Stiimmoordfiirande

ILI&L
Nathalie Borsch

Justeras

Anne Kiillman

Justeras
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