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Lokal:   Norges Hus Skånegatan 16 ( intill Bergakungen) 
 
Närvarande:     Ett 40-tal medlemmar varav 31 röstberättigade 
 
 
§ 1  Stämmans öppnande 
 Styrelsens ordförande Annett Bawel hälsade alla välkomna och förklarade 

mötet öppnat. 
 
§ 2  Val av ordförande vid stämman 
 Stämman valde den av styrelsen föreslagne Birger Rosén  

Lerum till stämmoordförande 
 
§ 3  Anmälan av ordförandens val av protokollförare 

Ordföranden  utsåg Agneta Sundman till sekreterare för stämman.  
 

§ 4  Godkännande av röstlängd 
 Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. 32 röstberättigade 

medlemmar inklusive 1 ombudsfullmakt var registrerade.  
 

§ 5  Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 6  Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
 Andreas Olander och Arne Holgersson valdes av stämman att justera 

dagens protokoll samt att även vara rösträknare.  
 

§ 7  Frågan om kallelse behörigen skett 
 Stämman ansåg att kallelse till stämman hade behörigen skett. 
 

Protokoll Årsstämma den 25 Maj 2016 
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§ 8  Styrelsens årsredovisning 
 Styrelsens årsredovisning, som utskickats i förväg, presenterades i 

sammandrag av Ordföranden. Efter genomgången godkändes denna och 
lades redovisningen till handlingarna. 

 
§ 9  Revisorernas berättelse 
 Ordföranden redovisade revisionsberättelsen, varefter denna godkändes och 

lades till handlingarna. 
 
§10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
 Ordföranden gick igenom resultatet och balansräkningen, som fastställdes 

enligt den utlämnade årsredovisningen. 
 
§11  Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen 
 Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 
 
§12  Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 
 
§13 Fråga om arvoden 
 Stämman beslutade om ersättningar till styrelsen, valberedning och  

revisor för verksamhetsåret 2016 enligt samma principer som föregående år, 
d.v.s. följande: 
Styrelsearvodet för 2016 skall vara 4,0 prisbasbelopp att sinsemellan 
fördelas inom styrelsen (4 x 44 300 = 177 200 kr för 2016).  
 

§14 Val av styrelseledamöter 
 Beslutas att 8 ledamöter skall finnas i styrelsen förutom HSB:s ledamot. 
 
§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 Fyra ordinarie ledamöter omvaldes och en ny ledamot invaldes: 

Agneta Sundman, omval 2 år, t.o.m. maj 2018.  
Annett Bawel, omval 2 år, t.o.m. maj 2018.  
Carl Bergström, omval 2 år, t.o.m. maj 2018.  
Ingemar Sjöstedt, omval 2 år, t.o.m. maj 2018.  
Fyllnadsval, valberedningens förslag: Lars Windisch väljs för 1 år, t.o.m. maj 
2017. 
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§16 Presentation av HSB:s ledamot 
Mikael Lind presenterar sig som styrelsens HSB:s ledamot. 

 
§17 Beslut om antal revisorer och suppleant  

Beslut om 1 revisor och en suppleant. 
 
§ 18  Val av revisor och suppleant 
 Styrelsens förslag beslutas: 

Revisor Jim Posio omval 1 år, Suppleant Per-Anders Berg nyval 1 år. 
 
§19 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

2 ledamöter beslutas. 
 
§20 Val av valberedning 

Styrelsens förslag beslutas: 
Jan Olderin och Terje Löberg omval 1 år med. Jan Olderin sammankallande. 

 
§21 Val av fullmäktige och övriga suppleanter 

Beslutas att överlåta till styrelsen. 
 
§ 22   Årets motioner 
 1:   Laddningsmöjlighet för elbil: Avslogs men styrelsen skall bevaka 

möjligheterna. 
 2a: Utökade tvättider: Avslogs enligt styrelsens förslag. 
 2b: Anskaffning mattvättmaskin: Avslogs enligt styrelsens förslag 
 3:   Utökat antal av containrar: Avslogs enl. styrelsens förslag 
 4:   Önskemål om att vindsvåning ovanför en av fastighetens översta 

lägenhet skall erbjudas till försäljning: Styrelsen föreslår avslag på motionen 
så som den formulerades vid inlämnandet, vilket stämman godkände. Vid 
fortsatt diskussion får styrelsen stämmans uppdrag att på motionärens 
bekostnad köpa in en utredning för fullständig konsekvensanalys samt 
kostnadsberäkning av en eventuell ombyggnad. 
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§23 Avslutning 
 Ordföranden avslutade stämman och tackade de närvarande för visat 

intresse. 

 

Vid protokollet 
 
 
 
Agneta Sundman 
 
 
Protokollet justeras: 
 
 
 
Birger Rosén 
Stämmoordförande 
 
 
 
        
Arne Holgersson    Andreas Olander 
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