
PROTOKOLL  
fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Palladium i Solna 
i seniorstaden, Lövgatan 43–45, Solna den 4 maj 2011 med början kl 19.00. 

§ 1 Stämmans öppnande 
Styrelsens ordförande Karl-Henrik Kyhlstedt öppnade stämman. 

§ 2 Val av ordförande 
Hans Jansson föreslogs som stämmoordförande. 
Stämman beslöt 
att godkänna Hans Jansson som ordförande. 

§ 3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare 
Ordföranden meddelade att han utsett Lars Olsson att föra protokollet. 
Stämman beslöt 
att godkänna Lars Olsson som sekreterare. 

§ 4 Godkännande av röstlängd 
Förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning. Förteckningen upptog 18 
röstberättigade medlemmar. 
Stämman beslöt 
att godkänna förteckningen genom röstlängd. 

§ 5 Fastställande av dagordningen 
Stämman beslöt  
att fastställa dagordningen (bilaga, Årsredovisning 2010). 

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
Björn Ekström och Katarina Svensson föreslogs att, jämte ordföranden, justera protokollet. De 
föreslogs också som rösträknare. 
Stämman beslöt 
att utse Björn Ekström och Katarina Svensson att justera protokollet och fungera som rösträknare. 

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett 
Stämman beslöt 
att förklara att kallelse behörigen skett. 

§ 8 Styrelsens årsredovisning (bilaga) 
Ordföranden meddelade att styrelsen innan stämman anordnat ett informationsmöte för att gå igenom 
årsredovisningen och besvara frågor. Inga medlemmar deltog dock. 
Ordföranden Karl-Henrik Kyhlstedt inledde föredragningen genom att kommentera de väsentligaste 
delarna av årsredovisningen.  
Ledamoten Kerstin Tufvesson föredrog den ekonomiska delen av årsredovisningen.  
Stämman beslöt 
att med godkännande lägga årsredovisningen 2010 till handlingarna. 

§ 9 Revisorernas berättelse 
Revisorerna tillstyrkte att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
Stämman beslöt 
att lägga revisorernas berättelse för 2010 till handlingarna. 

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
Stämman beslöt 



att fastställa resultat- och balansräkningen. 

§ 11 Beslut i anledning av föreningens resultat 
Resultatet för 2010 uppgick till 250.189 kr. Det ackumulerade resultatet uppgår till 2.266.358 kr. 
Stämman beslöt 
att följa styrelsens förslag att 250.189 kr överförs till yttre underhållsfond och 
att 2.266.385 kr balanseras i ny räkning. 

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslöt 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

§ 13 Fråga om arvode för styrelsen och revisorer 
Valberedningens föredragande, Peter Hansen, föreslog att styrelsen tilldelas ett arvode på två 
prisbasbelopp (PBB, 42.800 kr för 2011) att fördela inom sig och att 12% av ett PBB anslås till 
lekmannarevisorn. 
Stämman beslöt 
enligt valberedningens förslag. 

§ 14 Val av styrelse och suppleanter 
a) Anmälan av styrelseledamot och suppleant utsedda av HSB Stockholm 
Stämmoordföranden meddelade att HSB Stockholm utsett Kerstin Tufvesson till ordinarie ledamot och 
Inger Andersson till suppleant i styrelsen. 

b) Fastställande av antal ledamöter och suppleanter 
Valberedningens ordförande Peter Hansen föreslog att styrelsen minskas med en person till att omfatta 
nio ledamöter och en är suppleant, totalt 10 personer.  
Förslaget innebär att åtta ledamöter utgörs av föreningens medlemmar. Därutöver utses en ledamot 
och en suppleant av HSB.  
Stämman beslöt  
att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter samt ledamot och suppleant utsedda av HSB 
Stockholm. 

c) Val av styrelseledamöter och suppleant  
Peter Hansen meddelade att Karl-Henrik Kyhlstedt och Katarina Svensson inte kandiderade till omval 
och föreslog att följande personer väljs till styrelseledamöter på två år:  
Hans Tapper (Edvin Adolphsons väg 9), Omval 

Lars Olsson (Dagmar Ebbesens väg 2), Omval 

Karin Olsson (Mauritz Stillers väg 16), Nyval 

Mattias Androls, Mauritz Stillers väg 12), Nyval 

och med en mandatperiod om 1 år: 

Elisabeth André (Mauritz Stillers väg 14), Omval 

Följande personer har tidigare valts med mandatperiod t. o. m. 2011 och är därmed utom val i år: 

Björn Eklund (Dagmar Ebbesens väg 2) 

Kenneth Hörnqvist (Dagmar Ebbesens väg 8) 

Patrik Arengård (Mauritz Stillers väg 12) 

Stämman beslöt 

enligt valberedningens förslag. 

§ 15 Val av revisorer och suppleant 
HSB Riksförbund utser en revisor. Därtill föreslog valberedningen att stämman skulle utse en 
ordinarie revisor och en suppleant. 
Valberedningen föreslog Margareta Björnmyren (EA 9) som ordinarie revisor och Lennart Nyström 
(MS 14) som suppleant. 
Stämman beslöt  



enligt valberedningens förslag. 

§ 16 Val av valberedning 
Peter Hansen meddelade att valberedningen stod till förfogande för ytterligare en mandatperiod. 
Stämman beslöt 
att omvälja Peter Hansen (sammankallande), Ann Lindvall och Åke Arvidsson. 

§ 17 Val av två distriktsombud och två ersättare till HSB Stockholms distrikt Solna/Sundbyberg 
På förslag av stämmoordföranden beslöt  
stämman att uppdra åt styrelsen att utse ombud. 

§ 18 Övriga anmälda ärenden 
Inlämnade motioner och styrelsens utlåtande över dessa: 

Motion 1 – Torsten Gyhlenius angående el-plintar 

Karl-Henrik Kyhlstedt föredrog styrelsens utlåtande som innebär att motionen måste sändas till 
Filmstaden samfällighetsförening för vidare utredning och handläggning. Motionären var ej 
närvarande.  
Stämman beslöt  
att anse motionen besvarad. 

Motion 2 – Petter Flink angående grillning 
Kenneth Hörnqvist föredrog styrelsens utlåtande som innebär att man inte ser någon anledning att 
ändra på de regler som fastställdes för tre år sedan. Motionären förklarade sig inte nöjd med 
utlåtandet.  
Stämman beslöt  
att bifalla motionen. 

Motion 3 – Petter Flink angående förbättrat klämskydd i hissarna 
Björn Eklund föredrog styrelsens utlåtande som innebär bifall för motionen. Motionären var 
närvarande. 
Stämman beslöt  
att bifalla motionen. 

Motion 4 – Claes och Eva Thorson 
Patrik Arengård föredrog styrelsens utlåtande som innebär att styrelsen avvaktar besked från Solna 
stad. Motionärerna var inte närvarande.  
Stämman beslöt  
att anse motionen besvarad. 

§ 19 Övriga ärenden – ej beslutspunkter 
Patrik Arengård informerade om diverse anmärkningar från garantibesiktningen som ännu inte 
åtgärdats och som styrelsen arbetar med. Förhoppningen är att det mesta skall vara åtgärdat till 
sommaren. 

Karl-Henrik Kyhlstedt informerade om kösystemet i garaget som under årens lopp har varit nära nog 
kaotiskt. I dag skall dock det hela fungera. Administrationen kommer inom kort att tas över av HSB. 

Björn Eklund tackade Karl-Henrik Kyhlstedt och Katarina Svensson, som härmed avgår ur styrelsen, 
för ett gott och ambitiöst arbete under årens lopp. 

§ 20 – Avslutning 
Stämmoordföranden avslutade stämman kl 20.25. 

Vid protokollet 

Lars Olsson   Justeras 

   Hans Jansson 



   Björn Ekström  Katarina Svensson 


