
Protokoll Föreningsstämma BRF Palladium 2015-05-19 
 
Datum och tid: 19 maj 2015, kl: 19:00 
Plats: Samlingssalen, Seniorstaden Hallen, Lövgatan 43-45, Solna 
 
 

1. Stämmans öppnande 
Stämman öppnades av ordförande Kenneth Hörnqvist kl: 19:05 
 

2. Val av ordförande till stämman 
Till ordförande av stämman valdes Petrus Jansson från HSB. 
 

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare  
Ordförande anmälde Anna Lawrence som val av sekreterare. 
 

4. Godkännande av röstlängd 
30 röstberättigade medlemmar enligt röstlängd, inga fullmakter. Röstlängd 
fastställd till 30 personer. 

 
5. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes av stämman. 
 

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vid 
behov fungera som rösträknare 
Stämman valde Hanna Nordin och Hanna Agerberg att jämte ordföranden justera 
protokollet och vid behov fungera som rösträknare.  
 

7. Fråga om kallelse behörigen skett 
Stämman fastställde att kallelse behörigen skett. 
 

8. Styrelsens årsredovisning 
Förvaltningsberättelsen: Lennart frågade apropå garageinbrotten när portkod 
ska bytas. Hasse Tapper förklarade bakgrund och att ändring sannolikt sker inom 
kort men att saken inte prioriterats eftersom styrelsen undersökt byta av 
nyckelsystem för hela fastigheten. 
 
Petter tog upp avskrivningen och hur den ser ut i nuläget kontra historiskt. 
Lars-Erik Vesterlund förklarade att föreningens ekonomiska plan hade en 
progressiv avskrivning från start, om än denna inte genomförts enligt plan. Från 
början skulle avskrivningen läggas upp på 250 år. Avskrivningen är nu 120 år 
enligt HSBs rekommendation, varav 12 år redan gått.  
 
Lennart undrade över reparationernas kraftiga uppgång från föregående år, 
under not 2, driftskostnader. Anita Larsson förklarade att detta i huvudsak 
bestod av vattenskador och byte av nyckelsystem till garaget. 
Försäkringsersättning till föreningen för vattenskadorna är bokförda som en 
intäkt. 
 



Hanna Nordin frågade om vattenskadorna är ett tecken på att fastigheten är i 
dåligt skick.  Kenneth Hörnqvist förklarade att två lägenheter drabbats av 
vattenskador bland annat p.ga för korta avloppsrör i just dessa lägenheter. 
 
Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen. 
 

9. Revisorernas berättelse 
Föreningens internrevisor Staffan Ahl berättade kort om sitt arbete och noterade 
att styrelsens arbete skötts tillfredställande och fungerande. Staffan Ahl 
kommenterade att hans arbete och kontroll är ett rimligt stickprov men att 
BoRevision har den fullständiga överblicken. Staffan meddelande att skrivningen 
i Revisionsberättelsen inte är anpassad till lekmannarevisorns genomgång utan i 
första hand BoRevisions mer omfattande sådan. 
 
Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen. 
 

10.Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen. 

 
11. Beslut att i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 
Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.  
 

12.Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
             Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt. 

 
13.Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och ledamöter i 

valberedningen 
Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om arvoden. 
 

14.Val av styrelseledamöter och suppleanter 
a) Anmälan av styrelseledamot och suppleant utsedda av HSB Stockholm 

Stämmans mening var att först fastställa antalet ledamöter och suppleanter, dvs 
punkten b. 
 

b) Fastställande av antal ledamöter och suppleanter 
Valberedningen föreslog  9 + 1 ledamöter varav 8 från föreningen, 1 från HSB och 
1 suppleant från HSB. Stämman beslutade att fastställa detta.  
 
HSB hade anmält Kerstin Tufvesson som ordinarie ledamot och Inger Andersson 
som suppleant. 
 

c) Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Valberedningen föreslog följande: 
Omval av Anna Lawrence på två år. 
Omval av Arne Evertsson på ett år. 
Nyval för Fredrik Malmgren och Lars Söderberg på två år. 
 
Stämman beslutade att fastställa förslaget. 



15.Val av revisor och suppleant 
Staffan Ahl föreslogs som ordinarie internrevisor och Anders Mörtberg som 
suppleant. 
 
Stämman beslutade att fastställa förslaget. 
 

16.Val av valberedning 
Ann Lindvall och Peter Hansen ställde sig till förfogande. Hasse Tapper 
nominerades som ny ledamot i valberedningen. Stämman beslutade att fastställa 
förslaget, med Peter Hansen som sammankallande ledamot.  

 
17.Val av två distriktsombud och två ersättare till HSB Stockholms distrikt 

Solna/Sundbyberg 
      Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att inom sig utse dessa. 

 
18.Övriga anmälda ärenden 

a) Inlämnade motioner:  
Motion 1: Stämman beslutade att bifalla motion 1 
Motion 2: Stämman beslutade att motionen ansågs besvarad. 
Motion 3: Stämman beslutade att motionen ansågs besvarad. 
Motion 4: Stämman beslutade att motionen ansågs besvarad. 
 

b) Röstning och godkännande av föreningsstämmans beslut den 9 april 
gällande att anta nya normalstadgar för BRF Palladium, HSB 
Normalstadgar 2011. 
Rösträkning genomfördes av ordförande och valda rösträknare.  
30 medlemmar röstade för godkännande av föreslagna stadgar.  
 

c) Övriga ärenden – ej beslutspunkter 
Carina ställde en fråga kring gården och information i nyhetsbrevet. Kenneth 
hänvisade frågan till nya styrelsen. 
 
Lennart undrade över avgiftsuttagande vid andrahandsuthyrning och 
styrelsens synpunkter kring denna. Petrus Jansson hänvisade till att avgiften 
max får vara 10% av ett prisbasbelopp. Styrelsen kommer att hantera frågan 
när den kommer och eventuellt ta ut extra avgift om det kräver extra 
administration av styrelsen. 
 
Petter undrade hur vi ser på 10-årsgarantin. Styrelsen meddelande att 
ärendet är under behandling. 
 
Lennart undrade om bredbandet är utbytt sedan starten, kapacitetsmässigt. 
Flera medlemmar informerade om att de ringt Bredbandsbolaget och fått nya 
routers som fungerat tillfredsställande och mycket snabbt. 
 
 

19.Avslutning 
       Stämman avslutades av Petrus Jansson kl: 20:00 

 



Protokollet justeras: 
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Sekreterare Ordförande 
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Justerare Justerare 
 
 
 
 
 


