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Protokoll ftirt vid ordinarie fiireningsstiimma 2O2O i HSB
Bostadsriittsfiirening Skuruberg i Nacka (organisationsnummer
7 r4OOO-t37 6).

Datum/tid : 2020 -04-27, kl 19.00 - 20.50

Plats: Saltdngens skola, matsalen, Hdgervdgen 33, Nacka

Ftireningsstdmmans iippnande
Styrelsens ordforande Mona Bostrom hdlsar alla vdlkomna till den ordinarie
foreningsstdmman avseende rdkenskaps5ret 2019-01-01 - 201,9-Lz-31, i det
foljande bendmnt rdkenskapsAret och forklarar stdmman oppnad.

Val av stdmmoordfdrande
Anne Kdllman foreslis som stdmmoordforande.
Beslutas att vdlja Anne Kdllman som stdmmoordforande.

Anmdlan av stdmmoordfiirandens val av protokollftirare
Stdmmoordforanden anmdler Kerstin Linderstam att fora protokoll.

Godkdnnande av rtistldngd
Upprdttande av forteckning over ndrvarande medlemmar har skett genom
avprickning. Ndrvarande rostberdttigade medlemm ar 20 samt ddrtill
1"5 fullmakter, totalt 35 roster.

Bilaga 1 bifogas originalprotokollet

Beslutas att godkdnna forteckningen som rostlAngd.

Frflga om ndrvarordtt vid fiireningsstflmman
Beslutas av stdmman att godkdnna Mona Bodstrom att delta pA stdmman som
icke medlem.

Godkdnnande av dagordning
Beslutas att godkdnna dagordningen. Bilaga 2 bifogas originalprotokollet.
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7. val av tvfl personer idmte stdmmoordfdranden iustera protokollet
Foreslfls |ens Gyllving och Ionas ohrn som protokolljusterare jdmte
stdmmoordforanden.
Beslutas att jdmte stdmmoordforanden vdlja Jens Gyllving och fonas Orn som
protokolljusterare.

B. Val av minst tvi riistrdknare
Foreslis Fredrik Ortlieb och Birgitta Karlsson som rostrdknare.
Beslutas att vdlja Fredrik Ortlieb och Birgitta Karlsson som rostrdknare.

9. Friga om kallelse skett i behtirig ordning
Kallelsen har anslagits i alla portar inom Brf Skuruberg den 2020-04-0L.
Beslutas att stdmman dr kallad i behorig ordning.

l-0. Genomging av styrelsens flrsredovisning
Stdmmoordforande Anne Kdllman gAr igenom flrsredovisningen rubrikvis for
rdkenskapsiret. Bilaga 3 bifogas originalprotokollet.

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

Beslutas att godkdnna genomgingen och ldgga frrsredovisningen for
rdkenskapsiret till handlingarna.

1L. Genomging av revisorernas berdttelse
Revisorernas berdttelse avseende rdkenskapsiret foredras av Lina Bjernevald.
Beslutas att godkdnna genomgfrngen och ldgga revisorernas berdttelse for
rdkenskapsiret till handlingarna.

12. Beslut om faststdllande av resultatriikning och balansrdkning
Beslutas att faststdlla resultatrdkningen och balansrdkningen for
rdkenskapsiret.

13. Beslut i anledning av bostadsrdttsfiireningens vinst'eller ftirlust enligt den
faststdll da b ala n s rdkninge n
Beslutas att godkdnna styrelsens forslag till resultatdisposition for
rdkenskapsAret enligt den faststdllda balansrdkningen.

L4. Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsens ledmiiter
Besluta att enhdlligt bevilja styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for
rdkenskapsiret.

15. Beslut om arvoden och principer fiir andra ekonomiska ersdttningar fiir
styrelsens ledamtiter, revisorer, valberedning och de andra
fii rtroendeval da som valts av fii reningsstdmman



Arvode till styrelsen
Valberedningen foreslir att tidigare princip gdllande arvoden till styrelsen
kvarsti, dvs motsvarande tre prisbasbelopp att fritt fordela inom sig enligt 2020
flrs gAllande belopp, samt att foreningen ansvarar for de sociala avgifterna.
Beslutas att arvodet dr ofordndrat enligt valberedningens forslag.

Arvode till ftireningsvalda revisorer
Valberedningen foreslflr ett arvode till foreningsvalda revisorer motsvarande en
Attondels prisbasbelopp, vilket Ar oforindrat sedan tidigare.
Beslutas att arvodet dr ofordndrat enligt valberedningens forslag.

Arvoden till valberedningen
Valberedningen foresl5r ett arvode till valberedningen motsvarande en Attondels
prisbasbelopp att fritt fordela inom sig enligt 2020 Ars gdllande belopp,
Beslutas enligt valberedningens forslag.

Arvode till tvdttstugetomten
Valberedningen foresl8r ett arvode till ffaftstugetomten motsvarande 7o/o av
prisbasbeloppet.
Beslutas att arvodet for tvdttstugetomten dr ofordndratTo/o av prisbasbeloppet.

Fiirlorad arbetsfiirti dnst fiir styrelsen
Valberedningen foreslir att sty'relsen ska ha rdtt till ersiittningfor forlorad
arbetsfortjiinst vid uppdrag 5t foreningen pA ordinarie arbetstid, samt att
foreningen ansvarar for de sociala avgifterna. Utbetalning av frirlorad
arbetsfortjdnst beslutas av styrelsen med beaktande av gdllande jdvsregler.
Beslutas enligt valberedningens forslag.

L6. Beslut om antal styrelseledamtiter och suppleanter
Valberedningen foreslflr att den styrelsen bestir av ordinarie ledamoter till ett
antal av sju stycken inklusive en HSB ledamot och ingen suppleant.
Stdmman foreslAr att detta ska dndras till hogst sju stycken, for att undvika
extrainsatt stdmma for val av nya styrelsemedlemmar vid eventuella avhopp.
Beslutas att den foreningsvalda styrelsen bestfir av ordinarie ledamoter till ett
antal av hogst sju stycken inklusive en HSB ledamot och ingen suppleant.

t7.Yal av styrelseledamiiter och styrelsens ordfrirande
Av de sex ledamoterna som ska utgora styrelse, st5r ffra platser for omval eller
nyval.
Valberedningen redovisar sitt forslag till styrelse:

Ordinarie ledamiiter

Per Kyhlberg firllnadsval pfl 1 ir for Mona Bostrom som hade L Ar kvar



Dag Gustavsson 1 flr kvar

Kerstin Linderstam L ir kvar

Asa Nygren Omval2 Ar

Lena Brahme Nwal2 Ar

Kristina Svahn Nwal2 frr

Pi frflga frfln stdmmoordforande finns inga ytterligare nomineringar.
Beslutas att vdlja nya styrelseledamoter enligt valberedningens'forslag samt att
vdlja Per Kyhlberg som ordforande.

18. Presentation av HSB ledamot
Bengt Persson som utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot i och
presenterade sig kortfattat for stdmman. Han ffrr fortlopande utbildning inom
HSB och ser till att styrelsen hflller sig inom lagar och stadgar, infor olika
konkreta beslut som tas i sWrelsen.

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

20.Val av revisorer, suppleant och extern revisor
Valberedningen redovisar sitt forslag angflende foreningsvald revisor, suppleant
och extern revisor.

Ordinarie revisor

Lina Bjernevald Omval 1 ir

Revisorssuppleant
Daniel fonsson Omval 1 flr

Inga ytterligare nomineringar finns avseende foreningsvald revisor respektive
revisorssuppleant.
Beslutas att v5lja ordinarie foreningsvald revisor och revisorssuppleant enligt
valberedningen forslag.

Styrelsen foreslAr Nacka Revision & Redovisning AB som extern revisor.

Beslutas att viilja extern revisor enligl styrelsens forslag.
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21. Beslut om antal ledamiiter i valberedningen
Beslutas att valberedningen ska bestA av tre ledamoter.

22.Yal av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordftirande

Nuvarande ledamot Elisabeth Nagy avgAr.

john Hultman utses till ordforande och sammankallande i valberedningen.

Siv Mellstrom Omval 1 5r

Birgitta Karlsson Nyval 1 Ar

Beslutas att vdlja John Hultman, Siv Mellstrom och Birgitta Karlsson som
valberedning till nasta ordinarie stdmma, med fohn Hultman som
valberedningens ordforande och sammankallande.

23. V al av tv:ittstugetomte
Valberedningens forslag till ffettstugetomte :

Elisabeth Nagy Omval 1 ir

Beslutas att vdlj a_tvdttstugetomte enligt_valb er-ednin gen-sforslag- 
24. representanteri HSg

Valberedningens ordforande redogor kortfattat for dessa representanters roll i
HSB:s parlamentariska organisation och foreslfrr stdmman att delegera till
styrelsen att utse dessa representanter.
Beslutas att stdmman delegerar till styrelsen arr utse ombud och ersdttare inom
sig.

25. Beslut om motioner
25 a) frfln fens och Rosanna Gyllving om uttikad kapacitet av
parkeringsplatser

]ens Gyllving redogor for sin motion. Stdmman gAr igenom motionen punkt for
punkt.

Se styrelsens svar i Arsredovisningen. Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet)

Beslutas att stdmman avslfir motionen efter omrostning med27 roster mot 7.

26.25 b) frfln fens och Rosanna Gyllving om fiirbiittrat skalskydd
Jens Gyllving redogor for sin motion. Stdmman gir igenom motionen punkt for
punkt.

Styrelsen dr enig med motiondren och foreslAr bifall till motionen. Bilaga 4
[bifogas originalprotokollet)
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Beslutas: Stdmman bifaller motionen.

27.Ovrigafrflgor
Mona Bostrom avtackades med blommor.

2 8. Ftireningsstiimmans avslutande
Stdmmoordftirande forklarar stdmman avslutad och onska den nya styrelsen
lycka till i sitt arbete.

Motet avslutas kl 20.50

Vid protokollet Stdmmoordftirande

Anne Kdllman
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