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Bilagor:

1. Deltagarlista
2. Kallelse med dagordning och motioner
3. Valberedningens förslag

§1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
Föreningens ordförande Ulf Lilliengren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Till mötesordförande valdes Björn Carlsson, HSB Stockholm.
§2. Anmälan om protokollförare
Som protokollförare anmäldes Aina Ståhle
§3. Godkännande av röstlängd
Förteckningen över röstberättigade deltagare godkändes. Dessa representerade 48 lägenheter
varav 3 genom fullmakt. Se bilaga 1.
§4. Fastställande av dagordning
Den utsända dagordningen (se bilaga 2) fastställdes.
§5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av
rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Hans Åke Nire och Göran Dahlgren.
§6. Fråga om kallelsen behörigen skett
Kallelsen befanns vara utdelad i behörig ordning.
§7. Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen för perioden 070101 – 071231 föredrogs rubrik för rubrik av
mötesordföranden. Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.
§8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Agneta Modig Tham och godkändes och lades till
handlingarna.
§9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna.
§10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen
Mötet beslutade att årets vinst disponeras enligt styrelsens förslag.
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§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§12. Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till
nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för
styrelseledamöter
Förslag till arvode för verksamhetsåret 2008 för styrelse och revisorer föredrogs av
mötesordföranden. Förslaget innebär att samma principer som för 2007 tillämpas, dvs
arvodena knyts till SCB-index Prisbasbelopp (Pb). Prisbasbeloppet för 2008 är 41 000 kr.
Förslaget innebär följande arvoden för 2008:
Styrelsen, ordinarie arvode:
2 Pb = 82 000 kr
Föreningsvald revisor:
0,2 Pb = 8 200 kr
Revisorssuppleant:
0,01 Pb = 410 kr
På förslag av föreningens revisor ändrades revisorsarvodet till 0,1 Pb = 4 100 kr.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag men med ändrat arvode = 0,1 Pb till den
föreningsvalda revisorn.
§13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Från gamla styrelsen kvarstår Fredric Benesch, P4, och Maria Bollvik, P5, ett år till.
Mötet beslutade att enl. valberedningens förslag välja följande ordinarie ledamöter:
Anna Lindau, P5, omval på ett år.
Anna Rygård, P3, omval på ett år.
Ann Wennerström, P5, nyval på två år.
Mattias Olsson, P4, nyval på två år.
Mötet beslutade att enl. valberedningens förslag välja följande suppleanter:
Michael Loberg, P3, nyval på ett år, förstasuppleant.
Ann-Christine Wallin, P4, nyval på ett år, andrasuppleant.
§14. Val av revisor/er och suppleant
Till revisor på ett år omvaldes Agneta Modig Tham, P5, och till revisorssuppleant på ett år
nyvaldes Angela Mohlin, P6.
§15. Val av valberedning
Till valberedning valdes Ulf Lilliengren, P6, Michel Coudurier, P6, Mona Lantzourakis, P3,
Anders Karlsson, P4, Helena Ahlin, P5 och Nina Forssblad, P5, med Ulf Lilliengren som
sammankallande.
§16. Val av tre ombud jämte suppleanter till HSB:s distriktsstämma
Till ombud vid HSB:s distriktsstämma valdes enl. valberedningens förslag Mattias Olsson,
Anna Rygård och Ann Wennerström som ordinarie med Fredric Benesch, Maria Bollvik och
Anna Lindau som suppleanter.
§17. Val av ombud vid stämma i Sopsugssamfällighetsföreningen
Till ombud vid stämma i Sopsugssamfälligheten valdes enl. valberedningens förslag Mats
Billgren med Ann-Christine Wallin som suppleant.
§18. Anmälda ärenden (motioner) (se bilaga 2)
- Två motioner från Peter Moreau
Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.
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-

Tre motioner från Anita Gren
Efter några kommentarer beslutade mötet att bifalla styrelsens förslag beträffande
1.2, 1.3, 2 och 3 med tillägget att åtgärderna skall vara genomförda före 2008 års
utgång.
Efter kommentarer och diskussion beslutade mötet att bifalla styrelsens förslag
beträffande 1.1.

-

Två motioner från Göran och Marita Dahlgren
Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag beträffande punkt 1.
Efter ett antal kommentarer och diskussion beslutade mötet att bifalla styrelsens
förslag beträffande punkt 2. Diskussionen kom till del att behandla aspekten
mötesrum (snarare än festlokal) och det djupt odemokratiska i att föreningen inte har
tillgång till en möteslokal.

-

Fyra motioner och en fråga från Ann-Christine Wallin
Efter några kommentarer beslutade mötet att bifalla styrelsens förslag.
Frågan ang. hobbyrummet besvarades. Nyckelhanteringen för hobbyrummet
ifrågasattes.

-

Motion från Michael Loberg
Mötet beslutade efter kommentarer och diskussion att bifalla styrelsens förslag.

§19. Avslutning
Björn Carlsson förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Aina Ståhle

Justeras

Björn Carlsson, mötesordf.

Hans Åke Nire
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Göran Dahlgren

