
M Brf Riiven fi)reningsstiimma 2020

Protokollfort vid ordinarieJbreningsstcimma med HSB:s bostadsrcittsforening Rriven i
Solna, onsdcigen den 17:e juni 2019 kl 19;11-20:34 i Bergshamra skolas aula.

$1 Fiireningsstimmansiippnande
Styrelsens ordftirande Mikael Kullberg hiilsade viilkommen och fcjrklarade stiimman rippnad.

52 Val av stf,mmoordfiirande

Till ordforande frir stiimman valdes Andreas Wieser.

$3 Anmiilan av st5mmoordfiirandens val av protokollftirare
Till protokollfcirare f<ir stiimman anmiildes Lukas Bergliden.

$4 Godkiinnande av riistlflngd
Rcistl2ingden f<lr stiimman faststiilldes i enlighet med den avprickning som gjordes di
medlemmarna kom till m<itet. Totalt var 57 personer nzirvarande och antalet rcistberiittigande
faststiilldes till 50 st varav 7 stvar fullmakter. De i styrelsen medverkande medlemmama
presenterade sig kort under tiden som rdstliingden faststiilldes.

$5 Godkiinnande av dagordning
Dagordningen fastst?illdes enligt det ftirslag som skickats ut i kallelsen med tvi <ivriga frigor:
1. Fclnster & balkonger

2. Cykelstrill och cykelparkering

56 Val av tvi personer att jzimte stlmmoordfiirande justera protokollet
Till justerare fcir stiimman valdes:

o Charlotte Arvidsson, Illerstigen 16

o Erik Elvers, Illerstigen 28

57 Val av minst tvi riistriknare
Till rcistriiknare ftir stiimman valdes:

. Lisa Hirschberg, Illerstigen 16

o Gciran Od6n, Illerstigen 6

58 Friga om kallelse skett i behiirig ordning
Stflmman beslutade att kallelse skett i beh<irig ordning enligt stadgarna genom: utdelning av
kallelse i brevinkasten den 29:e maj vilket uppf,rller kravet pL att kallelse ska ske senast tvi
veckor innan stiimman.



$9 Genomging av styrelsens irsredovisning fdr 2019

Stiimmoordftirande ftiredrog flrsredovisningen sida ftlr sida och medlemmarna stiiller frigor diir
de kommer upp.

N6gra kommentarer gjordes av styrelsens kasscir Gabriel Garcia Hagman.

o Sidan 10

Not 4: Trots att stambytet fortsatte in under b<irjan av 2019 ser vi redan nu skillnader.
Detta giiller dels minskade kostnaden fcir det vatten vi anviinder vilket beror p6

snilspolande toaletter och kranar, samt de betydligt liigre sjiilvrisker (ca 200 tkr l?igre)

vi ser eftersom vi har fiirre vattenskador.

o Sidan 11

Not 5: En medlem undrar vad som ingir i denna not och Gabriel Garcia Hagman svarar

att det iir:
o Skyltar till kzillarfrirr6d

o Nya bord till frireningslokalen
o Filterkassetter till avfuktarna i tvtittstugornas torkrum
o En ny Dyno som nu iiven kan skriva ut fliici

o Ink<ip av rryataggar till lissystemet

Not 6: Vi ser attvi2019 har ett l2igre styrelsearvode jamflort med tidigare 6r och detta
beror pi att vi inte delat ut nAgot extra arvode kopplat till arbete i Stambytet.

Not 7:

Under 2018 skrevs markens viirde upp i samband med att linen ftir stambytet togs.
Styrelsens ordftirande Mikael Kullberg konstaterar att det var en viildigt bra affiir ftir
ftireningen att kripa marken.

. Sidan 12

Not 9:

I btirjan ph20l9169 en fcirhillandevis stor miingd (3,9 Mkr) likvida medel pi vart
kassakonto. Anledningen var ftir att betala stora fakturor relaterat till stambytet.

Line<iversikten: Styrelsen har andrat hur vi presenterar vira lin ft)r att grira det

tydligare och Sven lagt till en prognos giillande vAr amortering. Gabriel Garcfa Hagman
ber?ittar ocksA aff f<ireningen vid bokslutet hade en linefordelning pi bundet 64 %o

respektive rdrligt 36 o/o och att styrelsen har en policy atthiila rw:rl- 7 \Yo av linen
bundna.

Stiimman beslutade attlagga styrelsens 8rsredovisning f<ir riikenskapsiret20lg till
stiimmohandlingarna.

$10 Genomging av revisorernas berf,ttelse ftir 2019

Fdreningens revisor, Rui Sun, l2iste upp revisionsberiittelsen varefter 2iven revisorernas
beriittelse lades till stiimmohandlingarna.



S11 Beslut om faststiillande av resultatrdkning och balansrflkning
Stiimman faststiillde resultatriikningen till 785 124 W och balansriikningen till 96 895 501 kr
f<ir riikenskapsAret 2019.

$12 Beslut i anledning av bostadsr5ttsfiireningens vinst eller llirlust enligt den
faststiillda balansriikningen

Stiimman besliit, i enighet med styrelsens f<irslag, att frireningens ansamlade resultat
-49 066 726 kr samt 6rets vinst 785 124 kr disponeras sA att till yttre reparationsfond civerfcires
1 200 000 kr, i ansprdkstagande av yttre reparationsfond 0 kr och i ny riikning civerftires
-49 48I 602kr (ansamlat resultat).

$13 Beslut i friga om ansyarsfrihet ftir styrelsens ledamiiter
Sttimman rrjstar om styrelsens ansvarsfrihet f<jr 2019.
Stf,mman besliit att bevilja styrelsens ledam<iter ansvarsfrihet f<ir riikenskapsiret20lg.

$14 Beslut om arvoden och principer fiir andra ekonomiska ersf,ttningar fiir
styrelsens ledamiiter, revisorer, valberedning och andra ftirtroendevalda
som valts av fiireningsstflmman
Stiimman besliit i enlighet med valberedningens fcirslag att styrelsens arvode fortsatt ska vara
knutet till prisbasbeloppetl enligt f<iljande:

1. Styrelsens fasta arvode uppgiende till 120 %o av prisbasbeloppet att fiirdelas inom
styrelsen.

2. Mcitesarvodet uppgiende till I o/o av prisbasbeloppet per mrite till niirvarande
styrelseledamot och styrelsesuppleant.

3. Styrelsen kan d2irut<iver besluta om att r<irligt arvode ska utgi till styrelseledamot eller
styrelsesuppleant f<jr vilken styrelseuppdraget under 6ret har utvidgats ut<jver ordinarie
styrelseuppdrag. Sidallt rcirligt arvode kan totalt fcir samtliga styrelseledam<iter och
styrelsesuppleanter uppge till ett sammanlagt belopp om h<igst 80 o/o av prisbasbeloppet.

Stiimman besliit i enlighet med valberedningens fdrslag att revisorns arvode fortsatt ska vara
knutet till prisbasbeloppet enligt ftiljande:

o Revisorsarvode uppgiende till 12 %o av prisbasbeloppet.

Stiimman beslutade att arvodera valberedningen med I 5O0kr/valberedare.

Samtliga arvoden iir exklusive sociala avgifter, resor, traktamenten och i ftjrekommande fall
ersiittning frir fcirlorad arbetsinkomst.

$15 Beslut om antal styrelseledamiiter och suppleanter
Stiimman beslutade att antalet ledamriter i styrelsen ska vara ofririindrat fran tidigare ir:
7st ordinarie ledamoter och 2st suppleanter, en av de ordinarie ledamoterna utses av HSB
Stockholm.

$16 Val av styrelseledamiiter och suppleanter
Stflmman besliit i enlighet med valberedningens fdrslag att som ordinarie ledamriter viilja:
Mikael Kullberg Illerstigen 24 Omval2 ir
Lena Ohman Illerstigen 14 Omval2 Ar
Tobias Fink Illerstigen 6 Omval2 ir

l Prisbasbeloppet2}2}'dr 47 3}0kr



Frin ftireningsstiimman 20 1 9 kvarst6r:
Lukas Bergliden Illerstigen 32 Kvarstir 1 6r
Antonio Cerrato Illerstigen 22 Kvarstir I Ar
Gabriel Garcia Hagman Illerstigen 30 KvarstAr 1 6r
Susanne Brunner HSB ledamot

Stiimman besliit i enlighet med valberedningens fcirslag att som styrelsesuppleanter viilja:
Styrelsesuppleanter:
Brit Rdnnback Illerstigen 14 Omval I 6r
Andreas Franke Illerstigen 4 Omval 1 ir

$17 Presentation av HSB-ledamot

Vir HSB-ledamot Susanne Brunner presenterar sig och pratar lite om syftet med att ha en
ledamot i styrelsen som kommer frin HSB. Hon har suttit med i vir styrelse lite drygt 2,5 Ar
och sitter tiven med i BRF Viistans styrelse samt i styrelsen ftir HSB Stockholm. Till vardags
arbetar hon pi ftirsiikringskassan.

Hon tycker att ftireningens styrelse har ett stort engagemang, jobbar h6rt och verkligen lyssnar
pi medlemmarna.

$18 Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter

Stiimman besliit enligt valberedningens fcirslag attha 2 revisorer (1 extern, samt en
ftireningsvald) samt en suppleant.

$19 Val av revisor/er och revisorssuppleant

Stiimman besltit i enlighet med valberedningens f<irslag att som revisor vtilja:
Rui Sun Illerstigen 8 Omval 1 ar

Stflmman besliit i enlighet med valberedningens fdrslag att som revisorssuppleant valja:
G<iran Lilja Illerstigen 12 Omval I ir

$20 Beslut om antal ledamiiter i valberedningen

Stiimman besliit attha4 personer i valberedningen.

$21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordftirande
Stiimman besl<it att viilja: Charlotte Arvidsson, Andreas Wieser, Marcus Grimfors och Jeanne-
Marie Pizarro Barreda som valberedning samt att utse Andreas Wieser som sarnmankallande
fcir valberedningen.

$22 Vat av ombud och ersf,ttare tiII distriktsstimmor samt iivriga representanter
i HSB

Stlimman besliit att ge styrelsen i uppdrag aff inom sig sj[lv viilja representanter till HSB.

$23 Ovriga anmiilda f,renden och motioner till stf,mman

Motion I Flytta cvkelstiillen si att de inte stir utanfiir fiinstren pfl nedre botten

Anette Sandqvist ftiredrar sin motion.

Lukas fiiredrar styrelsens svar.

Stflmman beslutade enligt styrelsens svar att avsli motionen med motiveringen att frflgan
hanteras i girdsprojektet.



Motion 2 Utarbeta en hflllbarhetsplan
Peter Lamming ftiredrar sin motion och ber<jmmer styrelsen ftjr det arbete som den har gjort
under iret.
Han beriittar att det iir viktigt att ha en plan frjr framtiden giillande h6llbarhet och att det finns
en framtid ftlr ftireningen. Han beriittar om olika id6er och initiativ som man skulle kunna
tiinka sig att gdra.

Anders Friberg, Kjell Elenius och Peter Lamming stiiller g?irna upp som en arbetsgrupp ftir att
driva fr6gan framtt. Aven Sebastian Lembke siiger att han vill vara med.

Anette Sandqvist fcireslir att man stryker punkt 5 eftersom frigan varit uppe tidigare och att
man di tittade pi att bygga miljcihus men att det drar med sig massor av olika problem. Ulf
Carlson tycker inte heller att det iir bra med miljtihus eftersom det tenderar att bli fullt med
massa andra saker.

Hdldne Bernhardt anser, med referens till dokumenteiren "Planet of the Humans" av Michael
Moore, att en solpanel har ett st<irre koldioxidavtryck under sin tillverkning iin vad den
levererar under sin l0iriga livsliingd. Hon tycker deiremot att vi ska underscika mrijligheten till
bergv?irme.

Mikael f<iredrar att styrelsen yrkat bifall till motionens attsats, inte att alla de mcijliga ft)rslag
som presenteras ska genomftiras utan olika liisningar ska utredas.

G<iran Lilja gillar Mikaels svar att saker ska utredas eftersom han anser att det borjat komma
fram att en omstiillning till el pi bred front inte ncidviindigtvis iir en bra sak utan att vi bara
skiftar energislag till ett annat.

Hdldne Bernhardt undrar hur fr5gan om gemensamma elbolag har tagits upp eller inte. Lukas
s2iger att det 2ir problematiskt eftersom man di 16ser in medlemmar i ett visst val och inte
mojligg<ir att man exempelvis vill veilja 100% grcin el eller fi det billigaste alternativet.

Lukas Bergliden f<iredrar iterigen styrelsens fcirslag. Asa Moberg ftreslir att man liigger till
"praktiska mojligheter vid sidan av tekniska mdjligheter" och styrelsen accepterar detta tilliigg.
Ordfdrande sammanfattar tre f<irslag som han har noterat:

o Fcirslag 1 Stryka punkt 5
o F<irslag 2 strykapunkt 1

o Fcirslag 3 styrelsens forslag med Asas tillagg.

Stiimman beslutade enligt fiirslag 3:

Att styrelsen med stiittning av motionf,rerna och andra intresserade medlemmar samt
HSB:s checklista giir en iiversyn iiver vira avtal, de tekniska samt praktiska miijligheter
som finns och ser pfl andra fiireningars framgingssagor. Resultatet kan sedan
sammanfattas i form av en hillbarhetsplan, exempelvis pi vflr hemsida, att bredvid
underhillsplanen guida styrelsens arbete framflt.



Motion 3 - Fiirslas att parkerinssrutorna tillhiirande bostadsriittsliireninsen breddas

Stiimman beslutade enligt styrelsens svar att avslfl motionen med motiveringen att frflgan
hanteras i girdsprojektet.

Motion 4 - Lfls vtterdiirrarna dvgnet runt
Margarita Medvedeva ftiredrar sin mans motion

Ulf tycker att det iir synd att det ska vara l6st iret runt, dels fdr barnen och dels frir att han
tycker att det 2ir jobbigt att hfllla pA med taggen hela tiden.

Stiimman beslutade att avslfl motionen enligt styrelsens fiirslag och ger styrelsen i
uppdrag *t gh ut med en enkiit och frflga alla medlemmar om man vill ha lflst dagtid
eller inte enligt. Svaret av denna enkiit blir sedan rfldgivande fiir styrelsens beslut.

Motion 5 - Motverka biltrafik pi cvkelbanan

Margarita Medvedeva f<iredrar sin mans motion

Anette Sandqvist beriittar att hon iiven sett bilar krira frin IP in pi vflra girdar. En medlem
beriittar att det beror pi att de kan kdra in pi omridet vid evenemang pi IP men att de sen inte
kommer ut darifran.

Stiimman beslutar att avslfl motionen enligt styrelsens fiirslag och ger styrelsen i uppdrag
attta med sig frigan om att siitta upp en vflgbom iiver gingviigen vid hus E i samrfld med
kommunen.

Motion 6 - Gemensamma grillar
Margarita Medvedeva frjredrar sin mans motion

H6ldne Bernhardt tycker inte att gemensamma grillar av kolgrill drbra, hon tycker att de blir
smutsiga, trikiga och att gasol iir biittre alternativ.

Stiimman beslutade enligt styrelsens svar att avsli motionen med motiveringen att frflgan
hanteras i girdsprojektet.

Fiirslag pfl beslut frin styrelsen om att utbetala medel frin inre fonen

Styrelsen drar tillbaka detta ftirslag d6 det visat sig att det kan finnas skattetekniska parametrar
som vi inte har riiknat med.



$24 Ovriga frigor:
Stiimmoordftiranden tydliggcir att de tvi <ivriga frigoma inte iir n6gra beslutspunkter, di de inte
var ftiranmrilda till stiimman.

Balkons och fiinster:

En medlem fd,redrar sin fr6ga. Han beriittar att de i sin liigenhet har f<inster med viildigt diligt
skick och han undrar om vi har nigon plan eller tanke om hur vi vitl hantera detta.

Mikael fcirklarar om att fdnstren sitter sammanbyggda med fasaderna som i sin tur har kontakt
med asbestskivorna och att frigan om f<inster d?irmed drar med sig frigan om b6de fasaderna
och balkongerna.

Hdldne Bernhardt tycker att vi iaf borde gdra en sambest?illning ftir att kitta om ftinstren.

Anders Friberg undrar om vi funderat pi att siitta in mer isolerade ft)nster och vi diskuterar
fr6gan kort.

Gerhard Aroyan ber<immer styrelsens val att byta ut ljusarmaturerna. Hans son har riiknat ut att
vi bara d2ir sparar 20-25 tkrlilr.

Cvkelstiill och cvkelparkerin g :

Hdldne Bernhardt stiger att hon skickade in en motion ftir:ra &ret om att byta ut cykelstiill och att
hon ftirstir att vi jobbar pi i girdsprojektet. Men att hon tycker att frhganiir mer akut och aff
styrelsen borde placera ut stiill nu enligt hennes f<irslag och att man sedan kan flytta dessa till
de permanenta cykelsttill som sedan byggs.

Hdldne Bernhardt niimner ?iven att hon tycker att vi borde ha en utpekad del av cykelrummen
som vinterparkering ftir de cyklar som anviinds dagligen. Sfl att de som cyklar 6ret om har bra
utrymmen f<ir detta n?ira d<irren och att fdrvaringen av sofitmarcyklar kan g6ras litngre in i
rummet.

H6ldne Bernhardt tycker iiven att vi mAste rensa ut de gamla cyklar som stir
"lingtidsftiwarade" i cykelrummen samt att montera fler krokar i taken ftir att hiinga upp de
cyklar som inte anviinds speciellt ofta.

$26 Fiireningsstiimmans avslutande
Mcitesordfcirande fiirklarade sftimman avslutad

#,**tutL*-*-
Andreas Wieser

Stiimmoordftirande

#vf,fuft,&rx** * i" tr*,,
Charlotte Arvidsson

Justerare

Erik Elvers

Justerare
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