
Protokoll fdrt vid ordinarie fiireningsstdmma 2021 vid HSB
Bostadsrdttsfiirening Skuruberg i Nacka (organisationsnummer 714O00-1376).

Datum/tid: 2021 -04-27 kl'19.00-21 .05
Plats: Saltdngens skola, matsalen, Hdgervdgen 34, Nacka

1. Fiireningsstdmmans iippnande
Styrelsens ordforande Per Kyhlberg hiilsar alla vailkomna till den ordinarie
foreningsstdmma avseende rdkenskapsdret 2020-01-01 - 2020-12-31, i det
foljande bendmnt rdkenskapsAret och forklarar stdmman oppnad.

2. Val av stdmmoordfiirande
Anne Kdllman foresliis som stdmmoordforande.
Beslutas att vdlja Anne Kdllman som stdmmoordforande.

3. Anmdlan av stdmmoordfiirandes val av protokollftirare
Stdmmoordforande anmdler Asa Nygren att fora protokoll.

4. Godkdnnande av rtistldngd
Upprdttande av forteckning av narvarande medlemmar har skett genom
avprickning. Niirvarande rostberdttigade medlemmar 13 samt dertil l 10
fullmakter, totalt 23 roster.
Bilaga 1 bifogas originalprotokollet.

5. Fr6ga om ndrvarordtt vid fcireningsstdmman
Beslutas av stdmman att godkdnna Per Kyhlberg att delta pA stamman som
icke medlem.

6. Godkdnnande av dagordning
Beslutas att godkdnna dagordningen. Bilaga 2 bifogas originalprotokollet.

7. Val av tvA personer att jdmte stdmmoordfiirande justera protokollet
Beslutas att jdmte stdmmoordforande vdlja Ann Johansson och Matilda
Lund.

8. Val av minst tvi riistrdknare
Foresl6s Fredrik ortlieb och Johan Vikner som rostrdknare.
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Beslutas att vdlja Fredrik Ortlieb och Johan Vikner som rostrdknare.

9. Friga om kallelse har skett i behiirig ordning
Beslutas att stdmman dr kallad i behorig ordning.

10. Genomging av styrelsens irsredovisning
Stdmmoordforanden Anne Kiillman gAr igenom Arsredovisningen rubrikvis for
rdkenskaps€rret. Bi laga 3 bifogas origi nal protokol let.

Under redovisningen ges mojlighet for stdmmodeltagarna att stdlla frAgor som
besvaras omgiende.

Beslutas att godkdnna genomgangen och ldgga Arsredovisningen for
rdkenskapsAret ti l l handlingarna.

11. Genomging av revisorernas berdttelse
Revisorernas berdttelse avseende rdkenskapsAret foredras av Anne Kaillman.
Beslutas att godkdnna genomgAngen och ldgga revisorernas berdttelse for
riikenskapsAret ti l l handlingarna.

12. Beslut om faststdllande av resultatrdkning och balansriikning
Beslutas att faststSlla resultatrdkningen och balansrdkningen for
riikenskapsAret.

13. Beslut i anledning av bostadsrdttsfiireningens vinst eller fi irlust enligt
den faststdllda balansrdkn i ngen
Beslut att godkdnna styrelsens forslag till resultatdisposition for
rdkenskapsAret en I igt den faststd I lda bala nsriikn i n gen.

14. Beslut om ansvarsfrihet fcir styrelsens ledamiiter
Beslut att enhdlligt bevilja styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for
rdkenskaps6ret.

15. Beslut om arvoden och principer fiir andr ekonomiska ersdttningar fiir
styrelsens ledam6ter, revisorer, valberedning och de andra
fiirtroendevalda som valts av f6reningsstdmman

0l
ut



s$t*ul&*

fHmn8fr 27-34 i Nad{a

1 6. Arvode till styrelsen
Valberedningen foreslAr att tidigare princip gdllande arvoden till styrelsen
kvarst6r, dvs motsvarande tre prisbasbelopp att fritt fordela inom sig enligt
202'l hrs gdllande belopp, samt att foreningen ansvarar for de sociala
avgifterna.
Beslutas att arvodet iir ofordndrat enligt valberedningens forslag.

E rsdttn i n g for ftirlorad arbetsfiirtjd nst
Beslutas att styrelseledamoter har mojlighet till ersdttning for forlorad
arbetsfortjiinst vid uppdrag for foreningen.

Arvode till fiireningsvald revisor
Valberedningen foreslAr att ett arvode till foreningsvald revisor motsvarande
en Attondels prisbasbelopp, vilket dr ofordndrat sedan tidigare.
Beslutas att arvodet dr ofordndrat enligt valberedningens forslag.

Arvode til l valberedningen
Valberedningen foreslAr att ett arvode till valberedningen motsvarande en
Attondels prisbasbelopp att fritt fordela inom sig, vilket dr ofordndrat sedan
tidigare.
Beslutas att arvodet dr ofordndrat enligt valberedningens forsrag.

Arvode till tvdttstugetomten
Valberedningen foreslAr att arvode till tvdttstugetomten motsvaran de 7o/o av
prisbasbeloppet.
Beslutas att arvodet 6r ofortindrat enligt valberedningens forslag.

17. Beslut om antal styretseledamiiter och suppleanter
Valberedningen foresldrr att den styrelse bestAr av ordinarie ledamoter till ett
antal av sju stycken inklusive en HSB ledamot och ingen suppreant.
Beslutas att den foreningsvalda styrelsen bestdr av ordinarie ledamoter till ett
antal av hogst sju stycken inklusive en HSB ledamot och ingen suppleant.

18. Val av styrelseledamiiter och styrelsens ordfiirande
Av de sex ledamoter som ska utgora styrelse, stdr tre platser for omval eller
nyval.
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1 9. Ordinarie ledamtiter
Dag Gustavsson Omval 2 Ar
Henrik Stromsoe Nyval 2 Ar
Johan Vikner Nyval 2 6r
Lena Brahme 1 €rr kvar
Kristina Svahn 1 Ar kvar
Asa Nygren 1 Ar kvar

P6 fr6ga fr6n stdmmoordforande finns inga ytterligare nomineringar.
Beslutas att vdlja nya styrelseledamoter enligt valberedningens forslag samt
att vdlja Dag Gustavsson till ordforande.

20. Presentation av HSB ledamot
Bengt Persson som utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot
meddelar pA stdmman att han avgdr fr om dagens datum. Ingen ny HSB
ledamot dr dnnu utsedd.

21. Beslut om antal revisorer och suppleant
Valberedningen foreslAr att vdlja en ordinarie foreningsvald revisor och en
foreningsvald revisorssuppleant.
Beslutas enligt valberedningens forslag.

22. Val av revisorer, suppleant och extern revisor
Valbered n ingen redovisar sitt forslag angAende foren i ngsvald revisor,
suppleant och extern revisor.

Ordinarie revisor
Lina Bjernevald Omval 1 6r

Revisorssuppleant
Daniel Jonsson Omval 1 Ar

Inga ytterligare nomineringar finns avseende foreningsvald revisor respektive
revisorssuppleant.
Beslutas att vdlja ordinarie foreningsvald revisor och revisorssuppleant enligt
valberedningens forslag.

23. Beslut om antal ledamciter i valberedningen
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Beslutas valberedningen ska bestd av tre ledamoter.

24. Yal av valberedning

Nuvarande ledamot Siv Mellstrom avg6r.

John Hultman Omval 1 6r ordforande
Birgitta Karlsson Omval 1 6r
Matilda Lund Nyval 1 5r

Beslutas enligt valberedningens forslag.

25. Val av tvdttstugetomte
Val bered n i ngens forslag ti | | tvdttstugetomte :
Elisabeth Nagy Omval 1 Ar

Beslutas att vdlja tvdttstugetomte enligt valberedningens forslag.

26. Val av ombud och ersdttare till distriktsstdmmor samt iivriga
representanter i HSB
Beslutas att stdmman delegerar till styrelsen att utse ombud och ersdttare
inom sig.

27. Av styrelsen till fiireningsstdmman hdnskjutna frAgor och av
medlemmar anmdlda drenden som angivits i kallelsen

a. fr6n Jens Gyllving - iordningstdllande av utemiljo och samkvdmsytor
ddr tidigare sopsortering varit.
Efter diskussioner drar Styrelsen tillbaka sitt forslag till avslag av
motionen och kommer att se over mojligheterna att iordningstiilla
sa mkvd msytor och cykel pa rkerin g for foren in gsmed lem ma rna.
Bilaga 3 bifogas originalprotokollet.
Beslutas att avsl6 motionen och anta styrelsens nya forslag med 18
roster for och 5 roster emot.

b. fr6n Jens Gyllving - Utredning med framtagande av forslag for beslut
avseende foreningens parkeringsplatser.
Bilaga 4 bifogas originalprotokollet.
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Beslutas att bifalla styrelsens forsrag att avsl6 motionen.

c. styrelsen foresl6r byte av revisionsbyra fr6n Nacka revision och
redovisning AB till BoRevision pga ddligt bemotande och hogre
kostnader. BoRevision iir ocks5 specialiserade pi
bosta ds riittsforen i n g a r.

Beslutas enligt styrersens forsrag att byta revisionsbyri.

28. Ovriga frigor
AvgAende ledamoter avtackas.

29. Fiireningsstiimmans avslutande
Stiimmoordforande forklarar steimman avslutad kl 21.05.

Vid protokollet Stdmmoordfiirande
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