
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL  
fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Palladium i Solna 
i Seniorstaden, Lövgatan 43–45, Solna den 3 maj 2012 med början kl 19.00. 
 
§ 1 Stämmans öppnande 
Styrelsens ordförande Björn Eklund öppnade stämman. 
 
§ 2 Val av ordförande 
Janurban Modigh föreslogs som stämmoordförande. 
Stämman beslöt 
att godkänna Janurban Modigh 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 23 
röstberättigade medlemmar. Inga fullmakter hade lämnats. 
Stämman beslöt 
att godkänna förteckningen genom röstlängd. 
 
§ 5 Fastställande av dagordningen 
Stämman beslöt  
att fastställa dagordningen (bifogas). 
 
§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
Björn Ekström och Staffan Ahl föreslogs att, jämte ordföranden, justera protokollet. De föreslogs 
också som rösträknare. 
Stämman beslöt 
att utse Björn Ekström och Staffan Ahl att justera protokollet och fungera som rösträknare. 
 
§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett 
Stämman beslöt 
att förklara att kallelse behörigen skett. 
 
§ 8 Styrelsens årsredovisning (bifogas) 
Ordföranden föredrog årsredovisningen genom att kommentera de väsentligaste delarna av den. 
Styrelsens ordförande påpekade att det i förvaltningsberättelsen blivit ett fel beträffande Peter Flinks 
motion angående grillning. Det borde ha framgått att årsmötet biföll motionen. 
Stämman beslöt 
att med godkännande lägga årsredovisningen 2011 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 med godkännande lägga revisorernas berättelse för 2011 till handlingarna. 
 



§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
Stämman beslöt 
att fastställa resultaträkningen till kr 102 629 och balansräkningen till kr 260 258 172. 
 
 
§ 11 Beslut i anledning av föreningens resultat 
Resultatet för 2011 uppgick till 102 689 kr. Det ackumulerade resultatet uppgår till 2 266 358 kr. 
Stämman beslöt 
att följa styrelsens förslag att 347 000 kr överförs till yttre underhållsfond och att 2 022 047 kr 
balanseras i ny räkning. 
 
§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslöt 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Beslutet var enhälligt. 
 
§ 13 Fråga om arvode för styrelsen och revisorer 
Valberedningens föredragande, Peter Hansen, föreslog att styrelsen tilldelas ett oförändrat arvode på 
två prisbasbelopp (PBB, 44 000 kr för 2012) 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 oförändrat skall omfatta nio ledamöter 
och en 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 Patrik Arengård inte kandiderade till omval.  
Under verksamhetsåret 2011 har styrelsen bestått av följande personer med mandatperiod t.o.m. 2012 
och är därmed utom val i år: 
 Hans Tapper (Edvin Adolphsons väg 9) 
 Lars Olsson (Dagmar Ebbesens väg 2) 
 Karin Olson (Mauritz Stillers väg 16) 
 Mattias Androls, Mauritz Stillers Väg 12) 
Därtill har under verksamhetsåret 2011 styrelsen bestått av följande personer med mandatperiod 2010-
2011. Deras platser i styrelsen omfattas av årets val: 

Björn Eklund (Dagmar Ebbesens väg 2) 
Kenneth Hörnqvist (Dagmar Ebbesens väg 8) 

samt med mandatperiod 2011 (1 år)  
 Elisabeth André (Mauritz Stillers väg 14) 
Valberedningen föreslog att följande personer väljs till styrelseledamöter:  
med en mandatperiod om 2 år 

Björn Eklund (Dagmar Ebbesens väg 2), Omval 
Kenneth Hörnqvist (Dagmar Ebbesens väg 8), Omval 

 Christina Sandberg (Mauritz Stillers väg 14), Nyval 
med en mandatperiod om 1 år 
 Elisabeth André (Mauritz Stillers väg 14), Omval 
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 Staffan Ahl som ordinarie revisor och Anders Mörtberg som suppleant, båda 
med en mandatperiod om 1 år. 
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 
Inlämnad motion och styrelsens utlåtande över denna: 
Motion – Elisabeth Ingvarsson angående byteshylla för böcker i tvättstuga 
Björn Eklund föredrog styrelsens utlåtande som innebär att styrelsen ansluter sig till förslaget och 
anser därmed motionen vara besvarad.  
Stämman beslöt  
att bifalla styrelsens förslag. 

§ 19 Övriga ärenden – ej beslutspunkter 
Björn Eklund informerade om en planerad gårdsfest den 10 juni. 
Kenneth Hörnqvist informerade om vårt beslut att sortera matavfall. 
 
§ 20 Avslutning 
Stämmoordföranden avslutade stämman kl 19.50. 
 
 
 
 

 

Janurban Modigh 
Ordförande på stämman 

Lars Olsson 
Sekreterare vid stämman 

 
 
 

 

Björn Ekström 
Justeringsman 

Staffan Ahl 
Justeringsman 

 


