
Protokoll	  BRF	  Palladium	  föreningsstämma	  2014	  

Protokollet	  fört	  vid	  ordinarie	  föreningsstämma	  för	  bostadsrättsföreningen	  Palladium	  i	  Filmstaden,	  	  
Solna.	  Mötet	  hölls	  i	  Seniorstaden,	  Lövgatan	  43-‐45	  i	  Solna,	  den	  8	  maj	  2014,	  med	  början	  kl	  18:30.	  

	  

§1.	  Stämmans	  öppnande	  

Styrelsens	  ordförande	  Kenneth	  Hörnqvist	  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	  

Stämmoordföranden	  meddelade	  att	  han	  utsett	  Anna	  Lawrence	  att	  föra	  protokoll.	  	  

§4.	  Godkännande	  av	  röstlängd	  

Förteckning	  över	  närvarande	  medlemmar	  hade	  skett	  genom	  avprickning.	  Förteckningen	  upptog	  31	  
röstberättigade	  medlemmar.	  Inga	  fullmakter	  hade	  lämnats	  in.	  	  

Stämman	  bestlöt	  att	  godkänna	  förteckningen	  av	  röstlängd.	  	  

§6.	  Val	  av	  två	  personer	  att	  jämte	  ordföranden	  justera	  protokollet	  

Denna	  punkt	  tidigarelades	  på	  dagordningen,	  enligt	  ordförandes	  önskemål.	  	  Hanna	  Agerberg	  och	  
Karin	  Olsson	  föreslogs	  att,	  jämte	  ordföranden,	  justera	  protokollet.	  De	  föreslogs	  också	  som	  
rösträknare.	  	  

Stämman	  bestlöt	  att	  utse	  Hanna	  Agerberg	  och	  Karin	  Olsson	  att	  justera	  protokollet	  och	  fungera	  som	  
rösträknare.	  	  

§5.	  Godkännande	  av	  dagordningen	  

Stämman	  beslöt	  att	  godkänna	  dagordningen.	  	  

§7.	  Fråga	  om	  kallelse	  behörigen	  skett	  

Stämman	  beslöt	  att	  förklara	  att	  kallelse	  behörigen	  skett.	  	  

§8.	  Styrelsens	  årsredovisning	  

Stämmoordföranden	  föredrog	  årsredovisningen	  genom	  att	  kommentera	  de	  väsentligaste	  delarna.	  
Stämmoordföranden	  kommenterade	  kort	  det	  aktuella	  ämnet	  avskrivningar,	  proggressiv	  jämfört	  med	  
rak	  avskrivning.	  En	  stämmodeltagare	  kommenterade	  att	  det	  vore	  lämpligt	  att	  avskrivningsmodellen	  
förtydligas	  i	  kommande	  års	  förvaltningsberättelse.	  	  

Stämman	  beslöt	  att	  med	  godkännande	  lägga	  årsredovisningen	  för	  2013	  till	  handlingarna.	  	  



Notering:	  Styrelsen	  ska	  förtydliga	  till	  medlemmarna	  nuvarande	  avskrivningsform	  och	  om	  den	  sker	  på	  
anskaffningsvärde	  eller	  på	  restvärde.	  	  

§9.	  Revisorernas	  berättelse	  

Ordföranden	  läste	  upp	  revisorernas	  uttalanden	  kring	  årsredovisningen	  och	  rapporter	  om	  andra	  krav	  
enligt	  lagar	  och	  andra	  författningar.	  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	  2013	  till	  handlingarna.	  	  

§10.	  Beslut	  om	  fastställande	  av	  resultaträkning	  och	  balansräkning	  

Stämman	  beslöt	  att	  fastställa	  resultaträkningen	  till	  94	  766	  kr	  och	  balansräkningen	  till	  257	  826	  265	  kr.	  

§11.	  Beslut	  i	  anledning	  av	  föreningens	  vinst	  eller	  förlust	  enligt	  den	  fastställda	  balansräkningen	  

Resultatet	  för	  2013	  uppgick	  till	  94	  766	  kr.	  Det	  ackumulerade	  resultatet	  uppgår	  till	  1	  253	  177	  	  kr.	  

Stämman	  beslöt	  att	  följa	  styrelsens	  förslag	  att	  330	  000	  kr	  avsätts	  till	  underhållsfond	  och	  att	  923	  177	  
kr	  balanseras	  i	  ny	  räkning.	  

§12.	  Beslut	  i	  fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  

Stämman	  beslöt	  enhälligt	  att	  bevilja	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  för	  verksamhetsåret.	  

§13.	  Fråga	  om	  arvode	  för	  	  styrelser	  och	  revisorer	  

Valberedningen	  föreslog	  att	  styrelsen	  tilldelas	  ett	  oförändrat	  arvode	  på	  två	  prisbasbelopp	  att	  fördela	  
inom	  sig	  och	  att	  12%	  av	  ett	  BPP	  anslås	  till	  lekmannarevisorn.	  	  

Stämman	  beslöt	  enligt	  valberedningens	  förlag	  om	  oförändrade	  arvoden.	  	  

§14.	  Val	  av	  styrelseledamöter	  och	  suppleanter	  

a) Anmälan	  av	  styrelseledamot	  och	  suppleant	  utsedda	  av	  HSb	  Stockholm.	  	  
Stämmoordföranden	  meddelade	  att	  HSB	  Stockholm	  utsett	  Kerstin	  Tufvesson	  till	  ordinarie	  
ledamotoch	  Inger	  Andersson	  till	  suppleant	  i	  styrelsen.	  

b) Fastställande	  av	  antal	  ledamöter	  och	  suppleanter	  
Valberedningens	  ordförande	  Peter	  Hansen	  föreslog	  att	  styrelsen	  skall	  omfatta	  åtta	  (8)	  
ordinarie	  ledamöter	  ur	  föreningen.	  Därutöver	  utses	  en	  ledamot	  och	  en	  suppleant	  av	  HSB.	  
Stämman	  beslöt	  enligt	  valberedningens	  förslag.	  

c) Val	  av	  styrelseledamöter	  och	  suppleanter	  
Vid	  föreningsstämman	  2013	  valdes	  följande	  personer	  med	  mandatperiod	  2013-‐2014:	  
Hans	  Tapper	  (Edvin	  Adolphssons	  väg	  9)	  
Arne	  Evertsson	  (Mauritz	  Stillers	  väg	  16)	  
Anna	  Lawrence	  (Dagmar	  Ebbesens	  väg	  4)	  
De	  fortsätter	  sin	  mandatperiod	  och	  omfattas	  ej	  av	  årets	  val.	  	  



Valberedningens	  förslag	  är	  att	  följande	  personer	  väljs	  till	  styrelseledamöter,	  med	  en	  
mandatperiod	  om	  två	  år	  (2014-‐2015)	  
Elisabeth	  André	  (Mauritz	  Stillers	  väg	  14)	  omval,	  på	  egen	  begäran	  endast	  ett	  år	  	  
Christina	  Sandberg	  (Mauritz	  Stillers	  väg	  14)	  omval	  
Kenneth	  Hörnqvist	  (Dagmar	  Ebbesens	  väg	  8)	  omval	  
Anita	  Larsson	  (Dagmar	  Ebbesens	  väg	  4	  )	  nyval	  
Lars-‐Erik	  Vesterlund	  (Dagmar	  Ebbesens	  väg	  8)	  nyval	  
	  
Stämman	  beslöt	  enligt	  valberedningens	  förslag.	  	  

§15.	  Val	  av	  revisorer	  och	  suppleant	  

HSB	  Riksförbund	  utser	  en	  revisor.	  

Stämman	  utser	  en	  ordinarie	  revisor	  och	  en	  suppleant.	  Valberedningen	  föreslog	  Staffan	  Ahl	  som	  
ordinarie	  revisor	  och	  Anders	  Mörtberg	  som	  suppleant,	  båda	  med	  en	  mandatperiod	  om	  ett	  år.	  	  

Stämman	  beslöt	  enligt	  valberedningens	  förslag.	  	  

§16.	  Val	  av	  valberedning	  

Valberedningen	  meddelade	  att	  Peter	  Hansen	  och	  Ann	  Lindvall	  står	  till	  förfogande	  för	  ytterligare	  en	  
mandatperiod.	  -‐	  

Stämman	  beslutade	  att	  omvälja	  Peter	  Hansen	  (sammankallande)	  och	  Ann	  Lindvall.	  Hanna	  Agerberg	  
valdes	  in	  som	  ny	  ledamot.	  	  

§17.	  Val	  av	  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	  

Anna!	  Jag	  föreslår	  att	  man	  redovisar	  en	  motion	  i	  taget:	  motion,	  utlåtande,	  beslut.	  Det	  blir	  lite	  
rörigt	  annars	  tycker	  jag.	  Det	  var	  ju	  också	  så	  vi	  behandlade	  motionerna	  på	  stämman.	  

a) Inlämnade	  motioner	  (7	  st)	  från	  Annika	  Sapiej	  och	  Peter	  Hansen	  och	  styrelsen	  utlåtande	  
över	  dessa	  

Motioner,	  utlåtande	  och	  beslut	  
	  
Motion	  1:	  Byt	  ut	  en	  av	  tvättmaskinerna	  till	  en	  grovtvättmaskin.	  
	  
Styrelsens	  utlåtande,	  motion	  1:	  Nuvarande	  maskiner	  klarar	  6-‐7	  kg.	  En	  10-‐11	  kg	  maskin	  kostar	  ca	  
68.000:-‐	  inkl	  moms	  och	  installation,	  en	  13	  kg,	  ca	  77.000:-‐.	  Dessutom	  måste	  nuvarande	  sockel	  rivas	  en	  
ny	  byggas	  (betongfundament	  gjutet	  i	  golvet).	  	  
Styrelsen	  föreslår	  stämman	  att	  avslå	  motion	  1	  pga	  kostnaderna.	  
	  
Stämmans	  beslut,	  motion	  1:	  Stämman	  avslog	  motionen.	  
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Motion	  2:	  Komplettera	  innergården	  med	  en	  till	  parkbänk	  och	  ett	  till	  bord	  (idag	  
finns	  det	  tre	  parkbänkar	  och	  ett	  bord).	  

Styrelsens	  utlåtande,	  motion	  2:	  Styrelsen	  bedömer	  att	  behovet	  inte	  är	  så	  stort	  och	  att	  utrymme	  för	  
fler	  soffor	  saknas.	  	  
Styrelsen	  föreslår	  stämman	  att	  avslå	  motion	  2.	  

Stämmans	  beslut,	  motion	  2:	  Stämman	  avslog	  genom	  votering.	  

Motion	  3:	  Ta	  ner	  minst	  ett	  av	  körsbärsträden	  för	  att	  få	  in	  mer	  ljus	  på	  gården	  (det	  
finns	  idag	  tre	  träd	  som	  står	  på	  rad	  utanför	  ingången	  till	  tvättstugan).	  
Åtgärda	  gräsmattan	  under	  de	  tre	  körsbärsträden.	  

Styrelsens	  utlåtande,	  motion	  3:	  Vi	  har	  ett	  avtal	  med	  IOT	  om	  att	  glesa	  ut	  de	  tre	  träden	  för	  att	  få	  in	  
mera	  ljus.	  
Styrelsen	  föreslår	  stämman	  att	  bifalla	  motion	  3.	  

Stämmans	  beslut,	  motion	  3:	  Stämman	  biföll	  motionen.	  Ett	  träd	  (det	  mittersta)	  tas	  bort.	  

Motion	  4:	  Hyr	  en	  stor	  container	  (en	  till	  två	  gånger	  per	  år)	  där	  vi	  kan	  slänga	  
grovsopor.	  Containern	  är	  bemannad	  ca	  två	  timmar,	  därefter	  stängs	  den	  med	  lås	  
(för	  att	  undvika	  att	  andra	  slänger	  sina	  sopor	  där).	  

Styrelsens	  utlåtande,	  motion	  4:	  Styrelsen	  anser	  att	  det	  är	  rimligt	  att	  var	  och	  en	  tar	  hand	  om	  sina	  
grovsopor.	  	  
Styrelsen	  föreslår	  stämman	  att	  avslå	  motion	  4.	  Stämmans	  beslut,	  motion	  4:	  Motionären	  tog	  tillbaka	  
motion	  4.	  	  

Stämman	  tog	  ej	  ställning	  till	  motionen.	  

Motion	  5:	  Plantera	  bärbuskar	  på	  solig	  plats.	  

Styrelsens	  utlåtande,	  motion	  5:	  Styrelsen	  bedömer	  att	  det	  inte	  finns	  tillräckligt	  med	  plats.	  
Innergården	  är,	  liksom	  fastigheten	  i	  sin	  helhet,	  designad	  av	  en	  arkitekt	  och	  eventuella	  ändringar	  bör	  
göras	  med	  stor	  försiktighet.	  
Styrelsen	  föreslår	  stämman	  att	  avslå	  motion	  5.	  

Stämmans	  beslut,	  motion	  5:	  Stämman	  avslog	  motionen.	  
	  

Motion	  6:	  Enklare	  gårdsfest,	  alla	  tar	  med	  sig	  egen	  grillmat	  och	  dryck.	  Föreningen	  
står	  för:	  kol	  och	  grill.	  

Styrelsens	  utlåtande,	  motion	  6:	  Styrelsen	  har,	  senast	  vid	  stämman	  2013,	  ställt	  sig	  positiv	  till	  att	  
avsätta	  medel	  för	  en	  gårdsfest	  under	  förutsättning	  att	  någon	  anmäler	  sig	  som	  sammanhållande.	  
Styrelsen	  föreslår	  stämman	  att	  bifalla	  motion	  6,	  men	  under	  förutsättning	  att	  någon	  anmäler	  sig	  som	  
sammanhållande	  och	  arrangerar	  det	  praktiska.	  

Stämmans	  beslut,	  motion	  6:	  Stämman	  biföll	  motionen	  och	  utsäg	  Peter	  Hansen	  som	  ansvarig	  för	  
gårdsfest.	  
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Motion	  7:	  Alla	  lägenheter	  som	  är	  representerade	  på	  årsmötet	  är	  med	  i	  en	  utlottning	  
(t	  ex	  fönsterputs,	  middag	  på	  Backstugan,	  hårklippning	  av	  hela	  familjen	  
etc.)	  

Styrelsens	  utlåtande,	  motion	  7:	  Det	  måste	  ligga	  i	  vars	  och	  ens	  eget	  intresse	  att	  delta	  i	  stämmorna.	  
Styrelsen	  föreslår	  stämman	  att	  avslå	  motion	  7.	  	  

Stämmans	  beslut,	  motion	  7:	  Stämman	  avslog	  motionen.	  
	  
	  
	  §19.	  Avslutning	  

Föreningsstämman	  för	  BRF	  Palladium	  och	  räkenskapsåret	  2013	  avslutades	  av	  stämmoordföranden	  
klockan	  20:00.	  	  

	  

	  

	  

Janurban	  Modig	  	   	   	   Anna	  Lawrence	  	  

Ordförande	  på	  stämman	   	   	   Protokollförare	  på	  stämman	  	  

	  

	  

Karin	  Olsson	   	   	   	   Hanna	  Agerberg	  

Justerare	   	   	   	   Justerare	  


