
HSBs Bostadsrättsförening Friggagatan

Protokoll Årsstämma 2013 den 16 Maj 2013 
 Lokal: :  Norges Hus Skånegatan 16 ( intill Bergakungen)

§ 1  Stämmans öppnande
 Styrelsens ordförande Swante Gustafsson hälsade alla välkomna och 

förklarade mötet öppnat.

§ 2  Val av ordförande vid stämman
 Stämman valde den av styrelsen föreslagne Jan Elverdam från HSB 

Göteborg till stämmoordförande

§ 3  Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 Stämman valde Ordförandens förslag att utse Ulf Selstam till sekreter-

are för stämman. 

§ 4  Godkännande av röstlängd
 Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. 30 röstberät-

tigade medlemmar befanns vara närvarande. Inga ombudsfullmakter 
lämnades in.

§ 5  Fastställande av dagordning
 Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 6  Val av två personer att jämte ordföranden justera pro-
tokollet

 Sören Sundborg & Arne Larsson valdes av stämman att justera dagens  
protokoll.

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

§ 8  Styrelsens årsredovisning
 Ordföranden gick igenom den presenterade årsredovisningen och 

de närvarande gavs möjlighet att fråga och få svar av styrelsen. Efter 
genomgången lades redovisningen till handlingarna.

§ 9  Revisorernas berättelse
 Sven Cristea läste upp revisionsberättelsen, varefter den godkändes 

och lades till handlingarna.



§10 Beslut om fastställande av resultaträkning och 
balansräk ning

 Ordföranden gick igenom resultatet och balansräkningen, som fast-
ställdes enligt den utlämnade årsredovisningen.

§11  Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust en-
ligt den fastställda balansräkningen

 Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§12  Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§13 Fråga om arvoden
 Stämman beslutade om ersättningar till styrelsen,valberedning och 

revisor för verksam hetsåret 2013 enl följande:
  1.  Att styrelsearvodet för 2013 skall vara 4,0 prisbasbelopp att  

  sins emellan fördelas inom styrelsen. (Pbb 2013=44 500:-)  
  (4,0x44 500:- = 178.000 för 2013)

  2.  Att mötesarvodet ska vara 750 kr per person vid protokollförda  
  styrelsemöten och övriga förrättningar ( enl stämmobeslut  
  2012).

  3.  Att reseersättning för bil ska utgå, enligt den statliga skattefria  
  delen.

  4.  Att, vid arbeten för föreningen där egen bil användes, skall för- 
  eningen stå för parkeringsavgifter och trängselskatt som upp- 
  står i samband därmed.

  5.  Att att ersättningen till valberedningen ska vara 0,15 prisbasbe- 
  lopp att sinsemellan fördela. (6675:- för verksamhetsåret 2013)

  6.  Att revisorsarvodet skall utgå med 0,12 prisbasbelopp (5340:-  
  för verksamhetsåret 2013).

        7.  Ersättning för faktiskt förlorad arbetsförtjänst utgår efter intyg  
      från arbetsgivaren att löneavdrag har gjorts.

§14 Val av styrelseledamöter:
  Fyra ordinarie ledamöter omvaldes:
 
   Sven Christea, omval 1 år t.o.m. årsstämman 2014
   Ulf Selstam omval 2 år t.o.m. årsstämman 2015
   Arne Holgersson, omval 2 år t.o.m. årsstämman 2015
   Lars Nilsson, omval 2 år t.o.m. årsstämman 2015
 
§15 Val av revisor och suppleant
 Till revisor valdes Rickard Kronqvist, omval på 1 år till 2014
 Tll revisorsuppleant valdes Jim Posio, omval på 1 år till 2014

§16 Val av valberedning
 Till valberedningen på 1 år valdes Jan Olderin, sammankallande, samt 

Leyla Mozaffari 



§17 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övri-
ga representanter i HSB

 Till HSB fullmäktige valdes styrelsens ordförande med övriga i styrelsen 
som suppleanter.

§ 18   A: 2:a beslutet om styrelsens förslag att antaga de av 
HSB:s Riksförbund 2011 framtagna Normalstadgar för 
Bostadsrättsföreningar.

  Förslaget antogs av mötet med absolut majoritet

 B:  Årets motioner
  Inga motioner har inkommit till årsstämman 2013

§19 Avslutning
 Ordföranden avslutade stämman och tackade de närvarande för visat 

intresse.

Vid protokollet

Ulf Selstam, mötessekreterare

Protokollet justeras:

Jan Elverdam, HSB
Stämmoordförande

Sören Sundborg       Arne Larsson
Utav stämman vald justerare    Utav stämman vald justerare

          


