
Protokoll fran ordinarie foreningsstämma for BRF Olympia i Stockholm

lid: Onsdag 20 maj 2014, kI 19.00.
Plats: Restaurang Jimmys Marina, Annexet

Dagordning

1. MoteLs oppnade
BrfOlympias sekreterare Lucas Pettersson oppnade mötet och halsade alla valkomna.

2. Vat av stammoordforande
Till stammoordfdrande valdes Sven-OlofAkerlind.

3. Anmalan av stämmoordforandens vat av protokol(forare
Stammoordifiranden utsâg Lucas Pettersson till protokoliforare.

4. Godkannande av rostkingd
Rostlangden godkandes. Vid stämman fanns 44 bostadsrattsinnehavare
representerade, varav en via fullmakt (se bilaga 1).

5. Faststattande av dagordning
Dagordningen godkändes. Ordffiranden ifireslog samtidigt att punkten “Frãgor till
styrelsen” lades till fOr att behandlas efter mötets formella avslutande.

6. Val av tvd personer at! jämte ordforandenen justera protokollet sam! vat av
rostra/cuare
Alexandra Kärnlund och Lena Carlsson valdes att jämte ordfOrandenjustera
protokollet. Alexandra Karnlund och Lena Carlsson utsâgs även till rOstraknare.

7. Frâga om kallelse behorigen skett
StUmman konstaterade afl kallelse till ársstämman bade skett i vederborlig ordning.

8. Styrelsens ârsredovisning
OrdfOranden gick igenom ãrsredovisningen sida for sida och gay stämman mojlighet
att kommentera enskilda punkter. Frâgor om K2-regeln, varmekostnaden och
garagehyran togs upp, vilka styrelsen sedan klargjorde. Styrelsen uppmanades
samtidigt att se over problem med värmenivãn i lagenhetema. Darefter lades
ârsredovisningen till handlingarna.

9. Revisorernas berattelse
Revisorernas berattelse lastes upp for stiimman av ordfOranden och lades sedan till
handlingarna.



10. BesI ill omfasts/ollande av resultatrakningen och balansrakningen
Stämman beslutade aft faststalla resultat och balansrakning.

11. Beslul om anledning avforeningens vinst ellerforlusi enligt den fasts/alida
balansrakningen
Stämman beslutade, I enlighet med styrelsens fl5rslag, om foijande disposition
betraffande foreningens resultat:
- I ansprftkstagande av yttre underhâllsfond, 239 000 kr
- avsättning till yttre underhâllsfond, -314 000 kr
- att balansera i fly rakning, -219 100 kr.

12. &‘slui ifrâga om ansvarsfrihelfo s4’relselcdwnOterna
Stamman beslutade att bevilja styrelseledamoterna ansvarsfrihet.

13. Frâga oni an’odenJbr styrelsek’damoter och revisorerfor mandatperioden till nOsta
ordinarie stOmnia
Som arvode till styrelsen for mandatperioden fram till nästa ordinarie srãmma
beslutade stämman att avsätta tvã prisbasbelopp a 44 500 kr till ett totak belopp pa 89
000 kronor. Det totala beloppet forfogas och fordelas mom styrelsen pa det sätt de
beslutar. Vidare beslutade stUmman att arvodet till revisor ska vara 3000 kr.

14.a. A nina/an 01’ styrelseledamot utsedd av HSB Stockholm
Stamman informerades om aft HSB utsett Lena Dahlstrom som ledamot I styrelsen.

14. b. Faststallande civ antal sn’relseledamOter och suppleanter
Stamman beslutade att styrelsen ska ha âtta ledamoter (inklusive den av HSB utsedda
ledamoten) och tvñ suppleanter.

14. c. Val civ sryreLcek’dam0/er och suppleanter
Till ledamoter i styrelsen valdes, i enlighet med valberedningens forslag:
Marie Sandell (I ár)
Oscar Winnberg (1 ár)
Olof Linder (2 ár)
Oskar Meidal (1 ár)
Johan Blichfeld (2 ár)
Lena Carlsson (2 ãr)
Torbjorn Wahlstedt (I àr).

Till suppleanter valdes, I enlighet med valberedningens forslag:
ErikBorg(l âr)
Alexandra Karnlund (I ãr)



15. Vat av revisor och suppleanter
Stamman valde, I enlighet med valberedningens forslag, Tomas Nygren till ordinarie
revisor och Johan Julander till suppleant.

16. Vat at’ valberedning
Till valberedning inPor nãsta ârs stämma valdes Patrik Wesser Joel Petti och Cecilia
Berg.

17. Vat at’ representant i HSB
Stamman gay styrelsen fullmakt att utse representant i HSB.

18. StyrelsensfOrslag om reglerfor nyttjande avforeningens mark
Stamman diskuterade forslaget fran styrelsen och beslutade att áterremittera Urendet
till styrelsen, som foreslogs utse en expertgrupp som ges i uppdrag att arbeta vidare
med ffirslaget.

19. Styrelsensforslag om alt infOra nya stadgar
Forsiag om nya stadgar presenterades och stdmman beslutade (i en forsta läsning)
med acklamation att andra foreningens stadgar till 2011 -árs normaistadgar for HSB
bostadsrattsffirening, bilaga 2.

20. Information oni budget 2015
Styrelsen informerade om 2015 ãrs budget. Stamman fick veta att de planerade
utgifterna beraknas bli nágot hOgre 2015 ün 2014 men att det tack vara bra räntor
finns marginaler och att styrelsen av det skalet inte foreslagit flagon avgiftshOjning.

21. MOtels avslutande
OrdPdranden avslutade millet.

Frâgor till styrelsen:
Efter att stämman formellt hade avslutats tick medlemmama mOjlighet att stalla frãgor till
styrelsen. Foljande frâgor togs upp:

- Leksaker pa garden. Det framkom ett Onskemál om att alla leksaker pa garden plockas
undan varje kvall. Styrelsen informerade har om att man tillsammans med
grannfdreningen (Holmen) har skaffat en sarskild lâda for detta andamál.

- Sandlâdoma. Det kom forslag pa att ta bort sandládorna belt, eftersom det sandas ned
sá mycket pA gArden. Forslaget tick dock inget gehor, men medlemmarna informerades
om att det mom styrelsen har foreslagits att det bildas en arbetsgrupp som undersoker
om lekutrustningen pA gArden kan bytas ut och medlemmar som har intresse av att
medverka i en sAdan arbetsgrupp uppmanades att kontakta styrelsen.



- Lamporna pa garden. Det pâpekades an lamporna pa garden fungerar dâligt. Har

informerade styrelsen stämman om att fastighetsskotaren arbetar med problemet.
- Sopsugssystemet. Styrelsen kunde informera stämman cm aft sopsugssamfblligheten

for narvarande saknar styrelse.
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