
ORDINARIB FORBNINGSSTAMMA

Protokoll fttrt vid ordinarie ftireningsstiimma med medlemmar i HSB:s Bostadsriittsftirening
SPARET i Akersberg a 2012-05-08.

Plats: Folkets Hus - Bergasalen, StationsvEigen 3, Akersberga

Oppnande: F<ireningsstiimman <ippnades av ordfiirande Rolf Englund.

$ I Lars Jonsson viiljs som ordftirande fiir stiimman
Val av ordfiirande
vid stimman

$ 2 M<itesordftirande anmiiler att Maj Rosberg iir utsedd att ftira
Protokollf,0rare dagens protokoll.

$ 3 Samtliga niirvarande medlemmar och representerande bostadsriitter har
Uppriittandp av fiir- prickats av pi medlemsfiirteckningen; 55 r<istande.
tecdming iiyer niir- Fdrteckningen godkiinns att giilla som r<istliingd ftir stiimman.
varande:iiiedfemmar

$ 4 Stiimman beslutar att godkiinna dagordningen
Faststlillande av
dagordning

$ 5 Lill Andersson och Percy Silfrerberg utses att jiimte ordft)rande justera
Val av tvi personer dagens protokoll samt att vara r<istriiknare.
att jiimte ordfiiran-
de jusfera protokollet

$ 6 Medlemmarna har kallats till s&imman dels genom att anslag satts upp i
Friga om kallelse trapphusen den 17 april med uppgifter om ftirekommande iirenden, dels
behdrigen skett 

ffiJ,Hft*i:#fii:H,redovisningshandlingar, 
vilka tillstiillts samtliga

Stiimman forklaras vara i beh<irig ordning kallad.

$ 7 Styrelsens irsredovisning med resultatr?ikning ftir 2011 samt balansriikning
Sfyrelsens irs- per 20lI-12-31behandlas genom att ordfiirande ber medlemmama att stiilla
pedovisning frigor fiir respektive sida och att styrelsen kommenterar. Onskemil uttrycks

att n6gon fran styrelsen ftiredrar redovisningen utan att detta beaktas.

En underhillsplan ftir 50 ir framit finns att tillgi pi vicevtirdskontoret.

Stiimman beslutar att med godkiinnande liigga flrsredovisningen till
handlingarna.
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$ 8 Frireningens revisor, GunillaArefall , ftiredrar revisionsbertittelsen.
Revisoremas Revisorerna tillstvrker ansvarsfrihet ftir styrelsen.
berlittelse

Stiimman beslutar att litgga revisionsberiittelsen till handlingama.

$ 9 Stiimman faststiiller resultat-och balansriikningen.
Beslut om faststiill-
ande av resultat-
och balansriikningen.

$ 10 Stiimman beslutar i enlighet med styrelsens fiirslag att 6rets resultat
Beslut enl. styrelsen tiverftirs till ny riikning enligt uppgrft pi sidan 6 i irsredovisningen.
ftirslag.

$ll Stiimman beviljar styrelsens ledamriter ansvarsfrihet ftir den tid
Beslut i friga om irsredovisningen omfattar.
ansvarsfrihet fiir
styrelsen.

$ 12 Stiimman beslutar att arvodet ftir styrelsen ftr ir 2012 Ar 175 000 kr. och ftir
Friga om arryode den internt valda revisorn 7.500 kr. Stiimman beslutar att viceviirdens ldn

<ivergir till ett arvode p675 000 kr. samt att valberedningen fir ett arvode pi
3000k

$ 13 Stiimmanbeslutaratttillordinarieledamriter ph22n
Val av styrelse omviilja: JacquelineAncorini

Kurt Palmgren
Ake Sikstrom

nyv6lja: Anna Bjurstrom
Karin Gdras

samt som fullnadsval pi I flr viilja:
Simon Rosenholm
Sergio Stringfors

$ 14 Stiimman beslutar att till revisor ftir en tid av I 6r viiljaArmin Kopsch
Val av revisor och till suppleant GunillaArefall.

$ 15 Stiimman beslutar att till valberedning viilja:
Val av valberedning Rasmus Nor6n, sammankallande

Anita G<iransson
Maj Rosberg

$ 16 Stiimman beslutar att uppdra 6t styrelsen att utse representanter och ers?lttare
Val av fullmiiktige till HSB Stockholms distriktsstiimma.
med suppleant till
HSB Stockholm
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$17
Motioner

Motion I

Motion 2

$18
AvsIut

Stiirnman gir igenom motionerna.

Frin Osterikers Montessori har kommit en motion om tinskemil att ffi
ftirltinga arrendet pi mark fiir lekplatsen.
Styrelsen har avslagit motionen med motivering att styrelsen inte anser sig ha
ruttatt arrendera ut mark utan stiimmans medgivande. Styrelsen ftiresldr
att stiirnman skall ge styrelsen denna riitt.
Stiimman beslutar att Brf Spfuet inte skall arrendera at ndgon mark.

Anita Karlsson och Ulla Kamil har ltimnat in en motion och vill veta niir felet
med duschviiggarna kommer att 6tg?irdas.
Styrelsen anser att motionen besvarats med hiinvisning till att Boetten har
kontaktats och har lovat att Atgiirda felet.

Ordfiirande tackar ftir visat intesse och avslutar den ordinarie
fiireningsstiimman.

Avgiende ledamdter avtackades med blommor. Ingrid Roslund, som avgir
som viceviird efter mingair, avtackas med blommor och present.

Lars Jonsson
Ordfiirande

Justerare:
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