
PROTOKOLL 
Arsstamma i BRF Nybergshojden 

Sammantradesdatum 2015-05-20 

Plats: BRF WASA's lokal, Vasavagen 59/61 

Narvarolista av foreningsmedlemmar bifogas 

Pa arsstamman narvarade aven Johan Thidell fran HSB Norra StorStockholm. 

1. Stammans oppnande. 

Styrelseordforande Per Svensson halsade alia valkomna. 

2. Faststallande av rostlangd (fdrteckning over narvarande medlemmar, ombud, 

Rostlangd faststalldes till 10 roster av totalt 36. Forteclming over narvarande medlemmar i form 
av narvarolistan bifogas protokollet. 

3. Val av ordforande pa stamman. 

Styrelseordforande Per Svensson foreslog att valja som stammoordforande Johan Thidell fran 
HSB Norra StorStockholm och forklarade anledning till detta. Johan Thidell presenterade sig. 

Forslag godtogs av narvarande foreningsmedlemmar. 

4. Anmalan om ordforandes val av protokollfdrare. 

Stammoordforande anmalde Svetlana Tsaplina som protokollforare. Det kom inga mvandningar. 

5. Godkannande av dagordning. 

Dagordningen godkandes. 

6. Val av 2st personer att jamte ordforanden justera protokollet. 

Som justeringsman valdes Bakhtiar Ibrahim och Ahmed Anabtawi tillsammans med 
stammoordforande Johan Thidell. 

7. Fraga om kallelse t i l l stamman skett i behorig ordning. 

Godkandes att kallelse till stamman skett i behorig ordning. 

bitraden) 



8. Fbredragning av styrelsens arsredovisning (bilaga 1). 

Stammoordforande presenterade foreningens arsredovisning for i r 2014 punkt for punkt och 
fragade om nigon av narvarande medlemmar har nigra frigor eller funderingar. Bengt Andersson 
fragade styrelsen hur hade gitt for foreningen i sammantaget. Per Svensson forklarade att det 
gick bra sedan foreningen tagit over efter PEAB frin och med 1 augusti 2014. 

Nigra andra invandningar kom inte fram. 

9. Fbredragning av revisionsberattelse. 

Johan Thidell presenterade revisionsberattelsen i arsredovisningen genom att lasa upp nigra 
viktiga stycken ur den, bl.a. avseende god redovisningssed och ansvarsfrihet for styrelsen. 

10. Faststallande av resultat-och balansrakningen. 

Arsstamman beslutade att faststalla resultat- och balansrakningen, se s. 3-5 i arsredovisningen. 

11. Faststallande av slutgiltig anskaffningskostnad for foreningens fastighet. 

Per Svensson berattade att PEAB fick ekonomisk garanti frin banken for att bygga foreningens 
fastighet. For att losa den garantinmiste den slutliga anskaffningskostnaden for fastigheten 
faststallas. 

Arsstamman beslutade att faststalla anskaffningskostnad for foreningens fastighet vilken uppgir 
till 77 995 000 kr, se s. 8 i irsredovisningen. 

12. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamoter. 

Javier Ganga frigade vad ansvarfriheten innebar. Stammoordforande forklarade att ansvarsfrihet 
for styrelsemedlemmar innebar att arsstamman bedomer att styrelsemedlemmarna skotte sina 
uppdrag den gingna perioden, i det fallet under ar 2014, p i ett korrekt satt. 

Arsstamman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

13. Beslutom resultatdisposition. 

Arsstamman beslutade att foreningens vinst om 134 652 kr ska gi i ny rakning, se s. 2 i 
irsredovisningen. 

14. Beslut om arvode at styrelsen och revisorer. 

Narvarande representanter frin valberedningen, Ylva Larsson och Sofia Lovstrom, redogjorde 
for deras forslag om styrelsearvodet vilket bestir av tv i delar: 1 prisbasbelopp (PBB*) for 
styrelsens arbete och 0,25 av prisbasbelopp for styrelsens sammantraden. Det forslagna arvodet 
omfattar inte arbetsgivaravgifter som foreningen miste betala p i dessa ersattningar. 

Arsstamman beslutade att faststalla det foreslagna av valberedningen arvodet. 

"PBB ar 2015 uppgir till 44 500 kr 



15. Val av styrelseledamoter och suppleanter. 

Ylva Larsson presenterade namn pa 9 foreningsmedlemmar som foreslas inga i styrelsen: 

Alexandra Gostas Escobar, styrelseledamot 
Kristian Winnem, styrelseledamot 
Svedana Tsaplina, styrelseledamot 
Matanius (Tony) El-Khouri, styrelseledamot 
Kjell Larsson, styrelseledamot 
Javier Ganga, styrelsesuppleant 
Bakhtiar Ibrahim, styrelsesuppleant 
Ahmed Anabtawi, styrelsesuppleant 
Tina Sardari, styrelsesuppleant 

Arsstamman beslutade att valja styrelsen i den presenterade ordningen. 

16. Val av revisor och suppleant. 

Ylva Larsson presenterade namn pa revisor och suppleant fran BoRevision: Erik Davidsson och 
Adnin AU. 

Arsstamman beslutade att godkanna dessa. 

17. Val av Valberedning. 

Per Svensson foreslog att valberedningen som i nulaget bestar av Ylva Larsson, Sofia Lovstrom 
och Maria Eklund ska kvarsta till nasta arsstamma. 

Arsstamman beslutade att bifalla forslaget. Vidare beslutades att Ylva Larsson valjas som 
sammankallande och att valberedningen kan valja att adjungera i fall om mer hjalp behovs. 

18. Ovriga arenden: 
-Av styrelsen t i l l stamman hanskjuten fraga: Antagande av nya stadgar i forsta lasning 
(bilaga 2). 

Stammoordforande forklarade att de nya stadgama ska enligt lagen tas i tva lasningar innan de 
ska borja galla. Nasta lasning kommer att ske vid extra arsstamma under hosten. 

Per Svensson berattade varfor nya stadgar foreslas. Det storsta anledning till andring av stadgarna 
ar att erdigt en ny lagstiftning ska stadgarna stamma av med lagen. De nuvarande stadgarna ar 
upprattade ar 2007, da foreningen registrerades, och saknar regelverk avseende t.ex. omlottsval av 
styrelsen, andrahandsumyrning och avskrivningar. 

Arsstamman beslutade att godta de nya stadgarna i forsta lasning. 

-Av medlemmar inkomna motioner (bilaga 3): 
Nr 1. En grbnskande innergard. 
Nr 2. Plantering av grasslanten. 
Nr 3. Papperskorg. 
Nr4. Hack. 
Nr 5. P-tillstand. 



Styrelsens yttrande for motioner (bilaga 4) 

Stammoordforande foreslog att hantera motioner nr. 1-4. Forslaget godkandes. 

Per Svensson foreslog i enlighet med styrelsens yttrande att nyvalda styrelsen ska tillsatta en 
arbetsgrupp som ska arbeta ftam forslag pa planteringen och prisforslag. Sofia Lovstrom foreslog 
i sin tur att de som ar tradgardsintresserade i foreningen kan skapa en s.k. tradgardsforening, som 
kan fungera som komplement till arbetsgruppen. 

Arsstamman beslutade att bifalla styrelsens uttalande. 
Gallande motion nr. 5 beslutade arsstamman att bifalla styrelsens uttalande. 

19. Foreningsstamman avslutas 
Ordforanden tackade for visat intresse och avslutade motet. 

ohan Thidell, stammoordforande 


