
Protokoll fiirt vid ordinarie fiireningsstimma med Hiilsovflrdens
Sa mfiilligh etsfiiren in g

Onsdagen 9 april 2014, kl. 18:30 i Beckomberga skolas matsal.

Nzirvarande: 44 rostberiittigade medlemmar, varav 5 enligt fullmakt noterades genom avprickning (Bil
l). Diirutover 20 icke rostberiiftigade medlemmar.

Tomas Bjorklund hiilsade de nrirvarande viilkomna och forklarade stfimman dppnad.

l. Till ordldrande for stiimman valdes Anders Ringvall, chefsjurist ISS.

2. Till protokollfurare valdes Ylva Novak

3. Tilljusterare valdes Niklas Jonsson och Caroline Selirr

4. Stiimman fdrklarades i behiirig ordning utlyst.

5. Dagordningen forklarades godktind efter tilliigg av punkterna 4,5 och 8.

6. Tomas Bjorklund foredrog styrelsens Arsredovisning. Stiilnman beslutade att den ansigs
foredragen och att den lades till handlingarna.(Bil 2)

7. Bo Bjdrkrnan fciredrog revisionsber6ttelsen. Stdmman ansig den ltiredragen och lade den till
handlingarna. (Bil 3)

8. Stiimman besldt att godkiinna styrelsens forslag till vinstdisposition. (Bil 2)

q. S6mman beslot enh2illigt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet for verksamhets[r 2013.

I0. Motioner och propositioner

a) Motion nr I frkn Beckomberga By om viig-gupp och skyltar samt styrelsens svar och yrkande
pi avslag liistes upp av Peter Walhed (Bil 4)
Stzimman rostade enligt huvudtalsmetoden och beslot med enkel rrajoritet att avslfi motionen.

b) Motion nr 2 frhnBeckomberga By om Parkeringsplatser samt styrelsens svar och yrkande otn
avslag samt yrkande om att fi stdmmans uppdrag att utreda parkeringssituationen liistes upp
av Peter Walhed.(Bil 5)
Utokning av styrelsens forslag begiirdes.

. Stiimman rristade enligt huvucltalsmetoden och beslcjt att avslfi motionen och att uppdra it
styrelsen aft utreda parkeringssituationen med tilliigget att ockse utreda
mojligheten att hyra garageplatser i Bromma Sjukhus parkeringshus, inom ramen for GA:1.

c) Motion nr 3 frhn Beckornberga By om Bredbarrd samt styrelsens svar med yrkande om avslag
liistes upp av Karolina Kull. (Bil 6)
Stlmman rostade enligt huvudtalsrnetoden och beslot enhiilligt att avslfi motionen.
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l0 d) Sryrelsen,s proposition nr I om skyltning kistes upp av Tomas Bjorklund (Bil 7)
Utcikning av styrelsens forslag begiirdes.
Yrkades iiven stopplorbud pi viindplats.
Strimman rcistade enligt huvudtalsrnetoden och beslot att anta styrelsens forslag rned tilliigget att

- viindplatser skall skyltas med P-forbud
- styrelsen ges mandat att verkstiilla ny skyltning sA att den foljer g[llande regelverk ("blA
skyltning")
* styrelsen ges mandat att ta en eventuell okad kostnad for skyltningen.
-stoppfdrbud pi viindplats ej skall infloras.

e) Sry-relsens proposition nr 2 om bredband liistes upp av Karolina Kull (Bil 8)
Mats Hliggstrrim forcdrog bredbandsgruppens arbete och leverantoremas olika tjiinster.
Stiimman rostade enligt huvudtalsmetoden och beslot enhiilligt att anta styrelsens proposition och
uppdra it styrelsen att teckna avtal med Bredbandsbolaget.

Patrik Hjelmbergforeclrog volberedningens farslag om arvocle till styrelse och revisor. (Bil 9)
Stdrnman rdstade enligt huvudtalsmetoden och besldt enhiilligt att anta valberedningens fcirslag
om arvode till styrelsen. Arvodet till styrelsen skall sAledes uppgi till I prisbasbelopp exklusive
arbetsgivaravgifter att forde I as i nternt inom styre lsen.
Stdmman rristade enligt huvudtalsmetoden och beslot enhiilligt att anta valberedningens forslag
om att arvodet till extern revisor skall uppgfr till l0 000 kr exklusive moms.

Daniel HellhergJdredrog styrelsen.s forslrtg till utgifts- och inkom.ststat sarut debiteringslcingd.
(Bir 10)
Stdrnman rostade enligt huvudtalsmetoden och beslcit enhiilligt aft anta styrelsens forslag, samt att
debiteringar forfaller till betalning vid avisering enliS angivna datum i debiteringsl[ngden.
Debiteringama forfaller siledes till betalning kvartalsvis i fcirskott och skall regleras den 30 juni
2014, 30 september 2014,31 december 2014 sarnt den 3l mars 2015.

Patrik Hjelntbergfore clrog vnlberedningens forslag till styrelse och supltlemrr.(Bil 10)
Stdmman r6stade enligt huvudtalsmetoden och beslot enh[lligt att viilja enligt valberedningens
forslagt

Eva Moberg, ledamot, nyval 2 ir
Nina Morling ledamot, nyval 2 ir
Sara Soderstrom suppleant, omval I 5r

Ledamdterna Ylva Novak, DanieI Hellberg och Peter Walhed har I ir kvar.

Valberedningen forslog Ylva Novctk till ny ordf1rande.
Stdmman rdstade enligt huvudtalsmetoden och beslot att v[lja Ylva Novak till ny ordforande.
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14. Ptrtrik Hjelnfiergfr)redrog valberedningen,s fdrslag till revisar och revisorssupplecmt (Bil 10)
Stiimman rristade enligt huvudtalsmetoden och beslot att anta valberednirrgens fdrslag om att till
revisor viilja Borev och att ge den nya styrelsen i uppdrag att slut{'orhandla med Borev om att bli
samfiillighetens nya revisor.
Till revisorssuppleant valdes likaledes genom huvudtalsmetoden, Christian Herge, nyval I ir.

15. Valavvalberednrzg. (Bil I0)
Stdmman rostade enligt huvudtalsmetoden och besldt att till valberedning viilja Patrik Hjelmberg,
sammankallande samt Peter Cederstrdm, Karin Sriderlund och Martin Hiiger, satrtliga pA I ir.

16. Informerades om att protokollet kommer att anslis pi Samfiillighetens hemsida senast onsdagen
23 april2014.

17. Anders Ringvall tackade de niirvarande och forklarade strimman avslutad.

Vid protokollet
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