
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna
i HSB Brf Bävern i Stockholm

Måndagen den 2 februari 2009 klockan 18.30

Lokal: Föreningslokalen Nybrogatan 85!1

DAGORDNING ENLIGT KALLELSE

§ l Styreisens ordförande Arne Lord hälsade medlemmarna,
välkomna, presenterade föreningen nya förvaltare
Christoffer Rodin samt den ledamot som är utsedd av
HSB Stockholm Tore Andersson och öppnade årets
föreningsstämma.

|2

§5

§7

Öppnande

Till ordförande för stamman valdes Ulf Melchior.

Till att föra dagens protokoll valdes
Eva Andersson Håborg.

Vid stämman var 53 medlemmar representerade.
(Bilaga 1)

Dagordningen fastställdes enligt förslag utsänt med
årsredovisningen.

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll och tillika
fungera som rösträknare valdes Anneli Forss
och Carl Johan Frus,

Stämman fastslog att kallelse skett i behörig tid. Anslag
sattes upp i portarna den 15 januari 2009 och kallelse samt
årsredovisning utdelades till lägenheterna den 16 januari 2009.

Val av ordförande

Val av protokollförare

Röstlängd

Dagordning

Justering

Kallelse

Ulf Melchior läste upp förvaltningsberättelsen och Ärsredo-
Mikael Björklund läste upp resultaträkningen, visningen
Det nämndes att årets resultat blev l 092 064 mot förra årets
Resultat på -346 024:- samt att föreningens fastighetsskatt och
Kommunal fastighetsavgift avseende bostäder är 184 000:-
(200709-200712) resp. 166 400 (200801-200808). Fastighetsskatt
avseende lokaler ar 164 000:-. Föreningens inkomstskan är 16 283:-
Att föreningen har kommande planerat underhåll (inom en 5 års per.)

• Modernisering och byte av hissar å 500 000:-
• Målning av trapphus å 200 000:-
• Underhåll av fönster, skrapas och målas/alt. Nya 2 600 000:-
• Byte av 6 tvättmaskiner ca 240 000:-

Stämman beslutade an med godkännande lägga årsredovisningen
till handlingarna.



§ 9 Revisionsberättelsen tor räkenskapsåret lästes upp av Revisions-
Erik Frostberg. berättelse

Stämman beslutade att med godkännande lägga revisions-
berättelsen till handlingarna.

§ 10 Stämman beslutade att fastställa den iramlagda balans- och Balans- och
resultaträkningen, vilket tillstyrkts av revisorerna. resultaträkning

§11 Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till Beslut med anledning
resultatdisposition. av föreningens vinst och förlust

Nämligen att
Uttag ur yttre fonden motsvarande arets kostnad O
Överforaing till yttre fond enl. plan/budget l 140 000
Balanserat resultat 915

l 140915

§ 12 Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för Ansvarsfrihet
den tid revisionen omfattat, vilket också tillstyrkts
av revisorerna,

§ 13 l ett försök av styreisen att höja arvodet till l l/2 basbelopp Arvoden
på grund av okade arbetsuppgifter nedröstade stamman
förslaget och beslutade att styrelsens arvode skall vara oförändrat
40 000 kronor att fördela inom sig.

§ 14 I enlighet med valberedningens förslag övertygade Val av styrelse-
stämman omval av Arne Lord, Mattias Fritz, ledamöter
Eva Andersson Haborg och Mikael Björklund på två år som ordinarie
ledamöter,

i enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman
att välja Carl Johan Friis nyval pä två år
som suppleant.

§ IS l enlighet med valberedningens förslag beslutade Val av revisor
stämman omvälja Krister Ragnarsson till ord .revisor på ett ar, och suppleant
samt utse Erik Frostberg till revisorsuppleant pä ett ar.
Krister Ragnarsson avstod från arvode under kommande ar

§ 16 Till valberedning valde stamman Marianne Peyron, Valberedning
ChristofFer Serre och Anna-Karin Pehrson som sammankallande.



§17 Stämman uppdrog ät styreisen att inom sig utse
fullmäktigerepresentanter med suppleanter och övrig
representation i HSB.

Fullmäktige
med suppleanter

f 18 inga motioner hade inkommit sä Arne Lord
informerade medlemmarna om att vindsprojektsgruppen
föreslog att de medlemmar som önskar köpa råvind ska
ta kontakt med banken för eventuellt undersöka lånevillkor
och flaggade för ett planerat informationsmöte under mars
månad,

Ulf Melchior informerade om att Stadsbyggnadskontoret
yrkade på att förminska balkongernas yta och brandförsvaret inte
längre hade kravet på att balkonggoivet skulle ha en räddnings-
lucka. Det skulle räcka med räddningsstegar.

Två skrivelser frän Phiiippe Johansson Igh 108 och Erik
Frostberg Igh 187 (Se bilaga) lästes upp och styrelsen svarade
Med att bli öppnare med information och se över alla avtal och
även informera om dessa till medlemmarna nar så är möjligt &f

Övriga
frågor

§19 Ulf Melchior avslutade därefter mötet och tackade
medlemmarna för visat intresse samt kallade den
nya styrelsen till ett konstitueringsmöte.

Avslutning

Vid Protokollet Justering

Eva Andersson Håborg Ulf Melchior

Justering



Motion om åtgärder vid Bävern/Rävens årsstämma 2009 02 02

1. Kostnaderna för förvaltning och fastighetsskötsel är mycket höga för föreningen. De
motsvarar ca 9,8 % respektive 13,4 % av totala årliga kostnaderna för de två senaste
verksamhetsåren. Det finns föreningar som ligger kring 6 % trots att deras avgifter per
kvm ligger klart under Bävern/Rävens nivå och kostnaderna slås ut på färre
lägenheter. Avgiften är för Bävern 60 kr per kvm och månad. Andra jämförbara
föreningar sett till ålder och läge i innerstaden ligger oftast kring 40 kr per kvm och
månad.
Se bilaga

Förslag: Styrelsen får i uppdrag att pressa förvaltnings- och fastighetskostnaderna till
6 % av totala kostnaderna vilket i stort innebär en halvering av nuvarande nivå.

2. Sophanteringen har genomgått en förändring som försvårar för
bostadsrättsinnehavarna att göra sig av med grovsopor. Sophanteringen är ytterst en
service för medlemmarna. Idag saknar vi särskilda kärl för flaskor, batterier, lampor.

Förslag: Styrelsen ser över rutinerna och möjliggör för medlemmarna att lämna
grovsopor på enklare sätt än det som gäller för närvarande. Utrymme skapas för
flaskor etc.

3. Com hem har monopol på fastigheternas ordinarie kabelsystem för TV. Föreningen
har avskrivit ett engångsbelopp på 165 000 kr för det här systemet och under ett flertal
år betalat en årlig avgift på 130 000 kr i snitt. Under 2008 tog Com hem bort ett antal
kanaler som tidigare var fria, ingick i det utbud som föreningen betalade för. Ett tillval
på några kanaler kostar för den enskilde medlemmen lätt 100 kr per månad. Per år gör
det 1200 kr. Om alla 210 lägenheter betalar den här summan handlar det om 252 000
kr. Vill någon ha digital TV kostar det 39 kr per månad. Om alla vill ha det handlar det
om 98 000 kr.

Förslag: Styrelsen ser över bredband och TV i fastigheterna för att om möjligt pressa
utgifterna för medlemmarna.

Stockholm 2009 O l 19
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Philippe Johansson lag 168 Erik Frostberg J£g 187



Stockholm 2009 januari

Jämförelse av förvaltnings- och fastighetsskötselkostnader mellan slumpmässigt valda
bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet. Talen gäller för 2007 eller för Bävern
2006/2007. Längst ner uppgifter för Bävern 2007/08.

Kostnad per år 1000 lo-
Bävern Gardisten Sollentuna Kumlet Rådjuret Kättingen

Skötsel
Anställd

Förvaltn/adminstration

Summa sköts/adm

261
298

341

851

25
0

56

81

155
0

415

570***

55
0

47

102

99
0

78

177

0
0

57+91**

148

Totalkostnad 8600 1000 7400 1100 3700 2300

Skötsel och förvaltnings 9,6% 8,1% 7,7% 9,2% 4,8% 6,4%
andel av kostnaderna

Antal lägenheter 210 15 180 35 53 66

Avgift per kvm**** 60kr 49kr 47kr 39kr 39kr
och månad

Bävern/Räven Nybrogatan HSB
Gardisten Storgatan 59
Sollentunahus Riksbyggen Radhusområde med mycket grönområde
Kumlet Linnégatan 51
Rådjuret Nybrogatan 75
Kättingen St. Eriksgatan 57

* snöröjning
** här ingår revisor 30000 och styrelse 32000 kr, skötseln ombesörjs av medlemmar
*** här ingår styrelsearvode 90000kr
**** tumregel är att etablerade äldre bostadsrättsföreningar har en avgiftsnivå på 40 kr per
kvm och månad. Nybyggnationer och nybildade föreningar ligger i allmänhet kring 60 kr per
kvm och månad. Anmärkningsvärt är att Bävern som har närmare 80 år på nacken tveklöst har
högsta hyra per kvm.

Bävern 2007/08 Skötsel och administrationskostnader
Skötsel 252
Personal 374
Förvaltn/adm. 330
Summa 956
Total kostnad 7115 Andel kostnad för skötsel etc. 13,4 %



Inlägg nr 2 : DistrifcKmbud ocfc HSB^rörelsan

Årsmöte Brf BÄVERN den 2 februari 2009

AHmtila detta vid g<x&armande av DagorAaKgtn ock borde fortgå Val os iq>a disiriiasciHbud

Distrikteombud

(ta i 2 Ir varit ett «v Föreningens tvi distrilasomlsud inom HSB.

Uppdrs^ä tillfäll m ig eftersom dä mgm annan i st>rc}sem dä visa<k intresst
Frän början visste jag ujg« om uppdngtf, men nu inser jtg «tt m»dl«nmama miste v<»
följande:

Vi deltar hårmcd i en ideoJcgisl; organisitjcii
T. ex. miste intressera vara medlemmar för just Fcnus

och itnjuter laflytaer som tangerar beskattnii^sbora förmåner

Senast den 31 december 2010 nar van nuvarande avta! med HSB gir ut,
skall Föreningen gi över till lämpligare leverantör av teknjsia och administrativa tjänster



Inlägg nr 1: informationsflödet

Årsmöte Brf BÄVERN den 2 februari 200»

I sära band med Godkännande av Dagordningen anmäler jag
de«a inlägg som kunde passa strax fötre Ansvarsfrihet för
Styrelsen

ta»»

En avgörande skillnad i uppfattningen om begreppet information till medlemmarna mellan mig
och övrig» styrelsen gjorde att jag nyss vilde att omedelbart lamm uppdraget sam suppleant,

I Sverige lever vi i en demkratt.

Vår enskilda förening h«r en styrelse som tar del avvissa personuppgifter av ekonomisk
karaktär, L ex. farsaljningsfrisOT «v lägenheter ell«r försenade avgiftsmbetalningar Inget
konsugt med det
Sidan» uppgifter skall naturligtvis inte spridas.

grntcnst vira «€<•«••«• skall alltsä begränsas till dessa personuppgifter

Rrsl»?

Styrelsen St och bör förse medlemmarna med löpande information cm föreningens
angelägenheter.

Styrelsen skall skyndsamt offentliggöra för medlemmarna alla föreningshandlmgar inklusive
styrelsemötesprotokollen.


