
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna  

i HSB Brf Bävern i Stockholm 

 

Onsdagen den 25 januari 2007 klockan 18.30 

 

Lokal: Föreningslokalen Nybrogatan 85
II
 

 

DAGORDNING ENLIGT KALLELSE 
 

§ 1 Styrelsens ordförande Ulf Melchior hälsade medlemmarna.           Öppnande 

 välkomna och öppnade årets föreningsstämma. 

 

§ 2 Till ordförande för stämman valdes Ulf Melchior.              Val av ordförande 

 

§ 3 Vid stämman var 39 medlemmar representerade.                          Röstlängd 

 (Bilaga 1) 

 

§ 4 Dagordningen fastställdes enligt förslag utsänt med                    Dagordning 

 årsredovisningen. 

 

§ 5 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll och tillika          Justering 

 fungera som rösträknare valdes Mattias Fritz  

 och Anna-Karin Pehrson. 

 

§ 6 Stämman fastslog att kallelse skett i behörig tid. Anslag                   Kallelse 

 sattes upp i portarna och kallelse samt årsredovisning 

 utdelades till lägenheterna den 9 januari 2007. 

 

§ 7 Ulf Melchior läste upp förvaltningsberättelsen och                           Årsredo- 

 Anders Hultmark läste upp resultaträkningen.                                   visningen 

 De talade bland annat om att fastighetsskatten på taxeringsvärdet 

har sjunkit från 0,5% till 0,4%. Samt att inkomstskatten av- 

regleras nästkommande budgetår 2007-2008 eftersom föreningen 

har ett brutet verksamhetsår. (Inkomstskatten är 28% på taxeringsvärdet) 

 

 Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen 

 till handlingarna. 

 

§ 8 Revisionsberättelsen för räkenskapsåret lästes upp av                      Revisions- 

 Ulf Melchior.                                                                                      berättelse 

 

 Stämman beslutade att med godkännande lägga revisions- 

 berättelsen till handlingarna. 

 

 

§ 9 Stämman beslutade att fastställa den framlagda balans- och            Balans- och 

 resultaträkningen, vilket tillstyrkts av revisorerna.                      resultaträkning 

 

 

 



§ 10 Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för              Ansvarsfrihet 

 den tid revisionen omfattat, vilket också tillstyrkts 

 av revisionerna. 

 

§ 11 Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till          Beslut med anledning 

 resultatdisposition.                                             av föreningens vinst och förlust 

 

§ 12 Stämman beslutade att styrelsens arvode skall vara oförändrat               Arvoden 

 40 000 kronor att fördela inom sig och att revisorns arvode  

 skall vara 5000 kronor, även det oförändrat. 

 

§ 13 I enlighet med valberedningens förslag beslutade                        Val av styrelse- 

 stämman omvälja Mikael Björklund, Eva Andersson Håborg        ledamöter 

   på två år. Samt nyval av Arne Lord på två år som ordinarie 

ledamöter. 

 

 I enighet med valberedningens förslag beslutade stämman  

 att välja Mattias Fritz nyval på två år som suppleant.  

 

§ 14 I enighet med valberedningens förslag beslutade                           Val av revisor 

 stämman utse Krister Ragnarsson till revisor på ett år,                  och  suppleant 

 samt utse Curt Arremark till revisorsuppleant på ett år. 

 

§ 15 Till valberedning valde stämman Stina Jonsson,                             Valberedning 

 Max Engström och Eva Andersson Håborg med 

 Eva Andersson Håborg som sammankallande. 

 Två medlemmar påtalade att personer i styrelsen  

 inte borde sitta i valberedningen. 

Ingen annan anmälde sig dock som frivillig 

 Till att sitta i valberedningen 

 

§ 16 Stämman uppdrog åt styrelsen att inom sig utse                            Fullmäktige 

 fullmäktigerepresentanter med suppleanter och övrig                med suppleanter 

 representation i HSB. 

 

§ 17 Stämman uppdrog åt styrelsen att inom sig utse                      Studieorganisatör 

 studieorganisatör. 

 

§ 18 Inga motioner hade inkommit så Anders Hultmark                    Övriga  

                    redogjorde för medlemmarna vilka reparationer                      frågor 

föreningen hade i fastigheten i framtiden.                      

 Bland annat nämndes att byte av hissar kommer att kosta 

 ca 250 000/hiss, målning av trapphus ca 200 000:- samt  

 2,6 miljoner för byte av alla fönster.  

 En medlem frågade hur mycket våra lokalhyresgäster fick  

 betala i månaden. Det är 1500-1800 kr/m
2
. 

 

 

  

 



 

 

 

 

§ 19 Ulf Melchior avslutade därmed mötet och tackade                   Avslutning 

 medlemmarna för visat intresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid Protokollet  Justering   

 

 

 

 

 

Eva Andersson Håborg  Ulf Melchior       

 

 

 

 

Justering                                                  Justering 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Fritz   Anna-Karin Pehrson 

 

 

  

 

  

 


