
Protokoflfiirt vid ordinarie fdreningsstdmma 2022vid HSB Bostadsrettsfiirening
Sku ruberg i Nacka (organisationsnu mmer 7 L4000-L37 61.

Datum/tid: 2022-05-03 kt. 19:00-20:30
Plats: Skurustuga n, Vd rmdiiviigen 3 39, Nack-a

L. Fiireningsstdmmans 6ppnande
Styrelsens ordforande Dag Gustavsson hdlsar alla vdlkomna till den ordinarie f6reningsstdmman
avseende rAkenskapsiret 2022-01-AL-2022-L2-31,i det foljande bendmnt riikenskapsiret, och
fdrklarar st imman 6ppnad.

2. Val av stemmoordfdrande
Anne KSllman foreslSs som stf,mmoordforande.
Beslut att vdlja Anne Killman som stdmmoordforande.

3. AnmSlan av stdmmoordfdrandes val av protokollfdrare
St6mmoordforande anmdler Johan Vikner att fora protokoll.

4. Godkdnnande av riistlflngd
Upprdttande av forteckning av ndrvarande medlemmar har skett genom avprickning. NArvarande
rostberittigade medlemmar 18 samt dirtill 2 fullmakter, totalt 20 roster.
Bilaga L bifogas originalprotokollet.

5. Friga om ndrvarordtt vid fOreningsstemman
lnga icke medlemmar ndrvarande vid stf imman.

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

7. Val av tvi personer att jemte st6mmoordfiirande justera protokollet
Foreslis att vdlja Tulle Edman och Frida sylv6n att justera protokollet.
Beslutas att jdmte stdmmoordforande vSlja Tulle Edman och Frida Sylv6n att justera protokollet.

8. Val av minst tvi riistriiknare
Foreslis Jonas Orn och Kajsa Obdck som rdstriknare.
Beslutas att vdlja Jonas Orn och Kajsa Obiick som rostrdknare.
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9. Friga om kallelse har skett i behdrig ordning
Beslutas att stamman 6r kallad i behorig ordning.

10. Genomging av styrelsens irsredovisning
Stimmoordforande Anne Kdllman gir igenom 6rsredovisningen rubrikvis for rdkenskapsiret.
Bilaga 3 bifogas originalprotokollet.

Under redovisningen ges mojlighet for stdmmodeltagarna att stdlla frigor som besvaras omg6ende.

Beslutas att godkdnna genomgingen och ldgga 6rsredovisningen for rdkenskaps6ret till
handlingarna.

11. Genomging av revisorernas berdttelse
Revisorernas berdttelse avseende rdkenskaps6ret foredras av stdmmoordf6rande.
Beslutas att godkdnna genomgingen och ldgga revisorernas berdttelse f6r rdkenskapsiret till
handlingarna.

12. Beslut om faststdllande av resultatrdkning och balansrdkning
Beslutas att faststd I la resultatrd kn i ngen och bala nsri kningen for rdkenska ps6 ret.

13. Beslut i anledning av bostadsrdttsfdreningens vinst eller fiirlust enligt den faststillda
balans16kningen
Beslutas att godkdnna styrelsens forslag till resultatdisposition for rdkenskapsdret enligt den
faststdllda ba lansrdkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet fdrr styrelsens ledam6ter
Beslutas att enhdlligt bevilja styrelsens ledamdter ansvarsfrihet for rikenskaps6ret.

15. Bestut om arvoden och principer fiir andra ekonomiska ersdttningar fdr styrelsens ledamiiter,
revisorer, valberedning och de andra frirtroendevalda som valts av fiireningsstgmman

Arvode till styrelsen
Valberedningen foresldr att tidigare princip gillande arvoden till styrelsen kvarstir, dvs
motsvarande tre prisbasbelopp att fritt fordela inom sig enligt 2022 6rs gillande belopp, samt att
fdreningen ansvarar for de sociala avgifterna.
Beslutas att arvodet dr ofcirdndrat enligt valberedningens fdrslag.

Arvode till fiireningsvald revisor
Valberedningen foresl6r att ett arvode till foreningsvald revisor motsvarande en dttondels
prisbasbelopp, vilket dr ofordndrat sedan tidigare,
Beslutas att arvodet 6r ofordndrat enligt valberedningens forslag.

Arvode till valberedningen
Valberedningen fdresl6r att ett arvode till valberedningen motsvarande en Attondels prisbasbelopp
att fritt fordela inom sig, vilket fir ofordndrat sedan tidigare.
Beslutat att arvodet 5r oforindrat enligt valberedningens forslag.

Arvode till tvdttstugetomten
Valberedningen fdreslir att arvode till tvdttstugetomten motsvarand e 7yo av prisbasbeloppet.
Beslutas att arvodet dr oforfrndrat enligt valberedningens forslag.
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Ersdttning f<ir fiirlorad arbetsftirtjdnst
Beslutas att styrelseledamoter har mojlighet till ersdttning for f6rlorad arbetsfortjdnst vid uppdrag
fdr foreningen.

16. Beslut om antal styrelseledamiiter och suppleanter
Valberedningen fcireslir att den styrelse bestiende av ordinarie ledamoter till ett antal av itta
inklusive en HSB-ledamot och ingen suppleant.
Beslutas att den foreningsvalda styrelsen bestir av ordinarie ledamoter till ett antal av hogst 6tta
stycken inklusive en HSB-ledamot och ingen suppleant.

17. Val av styrelseledamiiter och suppteanter
Av de sju ledamdter som ska utgdra styrelse, star fem platser for omval eller nyval. Valberedningen
foreslSr foljande nomineringar:

Ordinarie ledam6,ter
Dag Gustavsson 1 6r kvar
Johan Vikner 1 6r kvar
Tomas Sjulander Nyval 2 5r
Jens Gyllving Nyval 2 5r
Jonas Orn Nyval 2 ir
Jul ia Landgren Nyval 2 5r
Miriam Kronberg Nyval 2 5r

Pi friga frdn stdmmoordfcirande finns inga ytterligare nomineringar.
Beslutas att vilja nya styrelseledamoter enrigt valberedningens forslag.

18. Pr'esentation av HSB-ledamot
Fredrik Niverfelt som utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot sedan december
2021 presenterar sig.

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

20. Val av revisor/er och suppleant
Valberedningen redovisar sitt forslag angiende foreningsvald revisor, suppleant och extern revisor

Ordinarie revisor
Marcus Lod6n Nyval 15r

Revisorssuppleant
DanielJonsson Omval 1 6r

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

21. Beslut om antal ledamiiter ivalberedningen
Valberedningen foreslSr att valberedningen ska besti av tre ledamoter.
Beslutas att valberedningen ska bestd av tre ledamoter.
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22. Var av varberedning en tedamot utses tiil varberedningens ordforandeNuvarande ledamot Matilda Lund har avgitt.

Omval  16r
Omva l  16 r
Nyval 1 6r (viiljs till ordfrirande)

Beslutas en ligt valberedningens fdrstag.

23' val av ombud och ersdttare till distriktsstemmor samt iivriga representanter i HsBValberedningen fdreslar att stdmman Jelegerar titt stvretsen'att utse ombud och ersdttare inom sig.Beslutas att stSmman delegerar till styrelsen att utse orurJ och ersattare inom sig.
Val av tvettstugetomte
Valberedningens forslag till tvittstugetomte:

Elisabeth Nagy Omval  i .6r

Besrutas att vdrja tvettstugetomte enrigt varberedningens f6rsrag.
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hf,nskjutna rr6gor och av medremmar anmarda drenden som

24'1. Motion nr 1 fr6n Maria carissendorff - Tak 6ver cyketsttirlBilaga 3 bifogas originalprotokollet.
Besrutas enhdiligt att bifaila styrersens forsrag att avsr6 motionen.
'24'2''Mbtion 

ni 2 fren riilia t andgren - eiana, samt ljusslingor i trdd och buskarBilaga 4 bifogas originalprotokollet.
Beslutas enhdiligt att bifaila styrersens f.rsrag att avsrd motionen.

25. Fiireningsstemmans avslutande
stdmmoordfcirande forkra.ar stdmman avsrutad kr. 20:30.

Stammoordfdrande

John Hultman
Birgitta Karlsson
Tulle Edman

du,o'  Anne Kii l lman

Justeras
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