
Protokoll från ordinarie föreningsstämma för HSB Brf Olympia i Stockholm 

Tid: Tisdagen den 2 juni 2020, kl. 19.00 

Plats: Café Gården, Hammarby Allé 109, Hammarby Sjöstad 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Stämman öppnades av Oscar Winnberg.  

 

2. Val av stämmoordförande 

Till stämmoordförande valdes Catharina Hillerström Vagli 

 

3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 

Stämmoordföranden är tillika protokollförare. 

 

4. Godkännande av röstlängd  

Röstlängden (bilaga 1) godkändes. 44 st röstberättigade medlemmar var närvarande, 

varav 42 st via poströstning.  

 

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman. 

Inga utomstående närvarade på stämman utöver stämmoordförande i egenskap av 

stämmofunktionär. 

Stämman beslöt att stämman ska vara stängd för utomstående. 

 

6. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

 

7. Val av två justeringspersoner 

Lucas Pettersson och Thomas Wärme valdes att jämte ordföranden justera 

protokollet. 

 

8. Val av två rösträknare 

Lucas Pettersson och Thomas Wärme valdes till rösträknare. 

 

9. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning 

Stämman konstaterade att kallelse till stämman har skett i behörig ordning. 

 

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 

Stämmoordföranden presenterade årsredovisningen. Därefter lades årsredovisningen 

till handlingarna. 

 

11. Genomgång av revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse presenterades av stämmoordförande och lades sedan till 

handlingarna. 

 

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen. 



13. Beslut om resultatdisposition  

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om 

resultatdisposition enligt följande: 

 

Balanserat resultat efter avsättning till yttre fond -5.516.380 kr 

Årets resultat       -223.993 kr 

     -5.740.373 kr 

 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: 

Balanseras i ny räkning   - 5.740.373 kr 

 

 

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. 

 

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter  

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om 7 ledamöter och 

inga suppleanter. 

 

16. Val av styrelseledamöter  

Till ledamöter i styrelsen valdes, i enlighet med valberedningens förslag: 

Jacomina Beertema – omval (2 år) 

Oscar Winnberg – omval (2 år) 

Olof Linder – omval (2 år) 

 

Kristina Kjellander – nyval (2 år) 

Thomas Karlsson – nyval (2 år) 

 

17. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor 

Styrelsens proposition om energikostnadsbesparingar. 

Stämman biföll styrelsens förslag. 

 

18. Föreningsstämmans avslutande 

Stämmoordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Catharina Hillerström Vagli 

 

 

    

 

 

 

Catharina Hillerström Vagli  Lucas Pettersson        Thomas Wärme 

Stämmoordförande   Justerare        Justerare 


