
Protokoll fort vid ordinarie foreningsstamma med medlemmarna
i HSB Brf Bavern i Stockholm

Mandagen den 8 februari 2010 klockan 19.00

Lokal: Foreningslokalen Nybrogatan 85°

DAGORDNING ENLIGT KALLELSE

§ 1 Oppnande

Styrelsens ordforande Arne Lord halsade medlemmarna valkomna och
informerade medlemmarna att foreningen bar beviljats bygglov for
balkonger/franska fonster till de lagenheter som kan fa detta.. Genomforande av
stamspolning ska ske under februari och mars 2010 samt att
returpappersutrymmet ar flyttat till grovsoprummet i Nybrogatan 87 pa grund att
foreningen hyr ut detta utrymme till Stokab AB. Boris Blomster bar pa frivillig
basis skottat gangar pa foreningens gardar och bekampat isen pa trottoarerna och
fick darmed mottaga gava som tack. Darefter oppnade Arne arets
fbreningsstamma.

§ 2 Val av ordforande

Till ordforande for stamman valdes Ulf Melchior.

§ 3 Upprattande av forteckning over narvarande medlemmar

Vid stamman var 56 medlemmar representerade.
(Bilaga 1)

§ 4 Faststallande av dagordning

Dagordningen faststalldes enligt forslag utsant med arsredovisningen.

§ 5 Val av tva personer att jamte ordforande justera protokollet.

Till att jamte ordfbranden justera dagens protokoll och tillika
fungera som rostraknare valdes Gustav Berghog och Christopher Serre.

§ 6 Fraga cm kallelse behorigen skett

Stamman fastslog att kallelse skett i behorig tid.



§ 7 Styrelsens arsredovisning.

Ulf Melchior laste upp forvaltningsberattelsen och
Mikael Bjorklund laste upp resultatrakningen.
Det namndes att arets resultat blev 822 735:- mot forra arets
resultat pa 1 092 064 beror pa ett hyresrabatt for en lokalhyresgast.

Att foreningen bar kommande planerat underhall (inom en 5 ars per.)
• Modernisering och byte av hissar a 500 000:-
• Malning av trapphus a 200 000:-
• Underhall av fbnster, skrapas och malas/alt. Nya 2 600 000:-
• Byte av 3 tvattmaskiner ca 120 000:-
• Spolning av avloppsstammar

Att fbreningen bar genomfbrt fbljande underhall under verksamhetsaret
• Byte av tre tvattmaskiner, tva st i tvattstuga Nybrogatan 68 och en i

tvattstuga Nybrogatan 87.
• Fallning och beskarningsarbeten utfbrd av HSB Mark & Tradgard pa

foreningens innergardar.
• Ny eldragning i lokal 9214 Astrid AB
• Reparation och malning av staket mot Grev Turegatan.
• Renovering av gaveln pa gardshuset mot Fralsningsarmen pga

vattenskada.

Stamman beslutade att med godkannande lagga arsredovisningen
till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berattelse.

Revisionsberattelsen for rakenskapsaret lastes upp av
Krister Ragnarsson.

Stamman beslutade att med godkannande lagga revisions-
berattelsen till handlingarna.

§ 9 Beslut om faststallande av resultat och balansrakning.

Stamman beslutade att faststalla den framlagda balans- och
resultatrakningen, vilket tillstyrkts av revisorerna.

§ 10 Beslut i fraga om ansvarsfrihet for styrelsen

Stamman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for
den tid revisionen omfattat, vilket ocksa tillstyrkts
av revisorerna.



§ 11 Beslut i an led n ing av tor en in gens vinst och tor lust
enligt den faststallda balansrakningen

Stamman beslutade godkanna styrelsens forslag till
resultatdisposition.

Namligen att

Balanserat resultat 915
Arets resultat 822 734

823 649

Uttag ur yttre fonden motsvarande arets kostnad 0
Overforing till yttre fond enl. plan.budget 800 000

Balanserat resultat 23 649
823 649

§ 12 Fraga om arvoden

Valberedningens forslag pa arvode till styrelsen ar 89 200:- att fbrdela inom sig
vilket godkandes av stamman

§ 13 Val av styrelseledamoter och suppleanter

I enlighet med Valberedningens forslag valdes foljande personer till
styrelseuppdrag:

Ordinarie: Krister Ragnarsson, Christopher Serre tva ar, Tina Akerblom,
Christopher Darnay ett ar.
Suppleanter: Marie Ekelund, Gustav Berghog tva ar, Berit Htun, Johan
Danielsson ett ar.

§ 14 Val av ordinarie revisor och revisorsuppleant

I enlighet med Valberedningens forslag valdes Andreas Ekman Duse som
ordinarie revisor samt Henrik Viberg som revisorsuppleant. Valda pa ett ar

§ 15 Val av valberedning

Till valberedning valde stamman, Mikael Bjorklund och Anna-Karin Pehrson
valda pa ett ar.



§ 16 Erforderligt val av fullmaktige med suppleanter och ovriga
reprcsentanter \ HSB.

Stamman uppdrog at styrelsen att inom sig utse
fullmaktigerepresentanter med suppleanter och bvrig
representation i HSB.

§ 17 Val av studieorganisator

Stamman uppdrog at styrelsen att inom sig utse
studieorganisator

§ 18 Byte av verksamhetsar

Mikael Bjbrklund informerade stamman att styrelsen fbreslar att foreningen ska
byta verksamhetsar. Fran det brutna 1 september-31 augusti till kalenderar 1
januari-31 december. Anledningen ar att nar regering och riksdag a'ndrar i lagar
och forordningar trader dessa oftast i kraft vid arsskiften och foreningen forlorar
fbrdelar i detta med ett brutet verksamhetsar. Voteringen utgav en betryggande
majoritet for att foreningen ska byta verksamhetsar. Stammans beslut ar att
foreningen ska byta det brutna verksamhetsar till kalenderar. Slutligt beslut sker
i en pafbljande extrastamma.

§ 19 Byte av stadgar

Tore Andersson forklarade for stamman att anledningen av att styrelsen fbrslog
att foreningen skulle byta stadgar var att de var gamla och svartolkade samt fran
1993. Det behbvdes en uppfra'schning i nutidens villkor. Erik Frostberg fbreslog
att stamman inte skulle votera angaende styrelsens fbrslag och i stallet lata
styrelsen utarbeta ett nytt forslag. Tore Andersson papekade att eftersom
foreningen a'r en HSB forening ska foreningen anvanda HSB monsterstadgar.
Ulf Melchior fbreslog en votering for att se hur manga som ville byta till de nya
stadgarna och hur manga som ville att styrelsen skulle ta tillbaka forslaget.
Utslaget blev 26 ja-rbster mot 21 nej-rbster. Stammans beslut a'r att foreningen
ska anta de fbreslagna nya stadgarna. Slutligt beslut sker i en pafoljande
extrastamma.

§ 20 Beslut av motion

Ulf Melchior och motionaren Erik Frostberg kom bverens om att det inte var
nagra yrkanden och forklarade sig nbjd med svaren pa sina fragor.



§21 Ovriga arenden

§22

Vid fragan om hur langt styrelsen kommit i balkongfragan namnde Arne Lord
att projektgruppen ska mota de foretag som har lamnat offerter for byggnation
efter fb'reningens onskan. Balkongerna blir frihangande och inte parbalkonger
som fanns med som forslag. Projektgruppen for vindsforsaljningen arbetar pa
och har kontaktat en varderingsman och arbetar med att sammanstalla ett
bygglov.

Avslutning

Darefter avslutade Ulf Melchior motet och tackade for visat intresse. Arne Lord
avtackade de ledamoter som avgick fran styrelsen med en bok och bad de
nyvalda ledamoterna samlas till ett konstitueringsmote.

Vid Protokollet Justering

Eva Andersson Haborg Ulf Melchior

Justering Justering

Christopher Serre Gustav BerghogstavB


