Protokoll fort vid arsstamma i
i HSB Bostadsrattsforeningen Olympia, org.
nr. 769602-1505, onsdagen den 1 juni 2016 i
Stockholm

'1 § Stammans 6ppnande
Oskar Meidal halsade medlemmarna valkomna och forklarade arsstamman oppnad.
2§

Val av ordforande vid stamman
Lena Dahlstrom utsags till ordfOrande vid stamman.

3§

Anmalan av styrelsens val av protokollforare
Det noterades att Lena Dahlstrom uppdragit till Tanja Meidal att fora protokollet vid
arsstamman.

4§

Faststallande av rostlangd
En forteckning over narvarande medlemmar med uppgift om det
antal aktier och roster som respektive aktieagare och ombud foretradde vid stamman
framlades, bilaba 1.
Forteckningen godkandes att galla som rostlangd vid stamman.

5§

Godkannande av dagordning
Lena Dahlstrom presenterade den i kallelsen intagna dagordningen och foreslog
vissa tillagga och andringar till denna dagordning.
Den i kallelsen intagna dagordningen fOr stamman med de foreslagna tillaggen och
andringarna godkandes.

6§

Val av tva justeringsman och tillika rastraknare
Oscar Winnberg och 01le Linder utsags att justera protokollet fran dagens
arsstamma.

7§

Fraga om stamman blivit i behorig ordning utlyst
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Det noterades att kallelsen till dagens stamma tillstallts samtliga medlemmar den 18
maj 2016. Det antecknades ocksa att kallelsen anslagits i foreningens samtliga portar
det datumet.
Stamman forklarades vara i behorig ordning sammankallad.
8§

Styrelsens redovisningshandlingar
Lena Dahlstrom fOredrog det huvudsakliga innehallet i foreningens rsredovisning for
rakenskapsaret 2015. I samband harmed gays medlemmarna tillfalle att stalla fragor,
vilka besvarades av styrelsen.
Det antecknades att foreningens Arsredovisning for rakenskapsket 2015 tillstallts
samtliga medlemmar den 18 maj 2016.
Stamma fOrklarade att foreningens arsredovisning fOr rakenskapsaret 2015 med
genomgangen kunde anses framlagd.

9§

Revisorernas berattelse
Tomas Nygren — foreningens internrevisor — redogjorde for den revision som
revisorerna genomfOrt for rakenskapsket 2015.
Tomas Nygren forklarade avslutningsvis att revisorerna tillstyrker att stamman
behandlar resultatet i enlighet med ferslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar
styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsket. Han tillade att den upplysning
som 6terfinns i det sista stycket i revisionsberattelsen inte pAverkar detta tillstyrkande.

10 § Fraga om faststallande av resultat- och balansrakningar
Stamman beslutade att faststalla de i Arsredovisningen for rakenskapsaret 2015
intagna balans- och resultatrakningarna.
11 § Beslut om resultatdisposition
Lena Dahlstrom redogjorde for styrelsens i forvaltningsberattelsen intagna forslag till
resultatdisposition. Det antecknades att arets resultat enligt forslaget foreslas
balanseras i fly rakning.
Stamman beslutade att behandla arets resultat i enlighet med styrelsens forslag.
12 § Fraga om ansvarsfrihet for styrelseledamOterna
Stamman beslutade enhalligt att bevilja styrelsens ledarnOter ansvarsfrihet for
rakenskapsaret 2015.
13 § Fraga om arvode till styrelsen, revisorn och valberedningen
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Patrik Wesser — ordfOrande i valberedningen — redogjorde for valberedningens
forslag till arvode till styrelsen, internrevisorn och valberedningen. Valberedningen
fOreslog att storleken pa arvodet till styrelsen ska uppga till tva prisbasbelopp att
fordelas inom styrelsen. Valberedningen fOreslog vidare att arvodet till foreningens
ordinarie internrevisor ska uppga till 3 000 kronor samt att arvodet till valberedningen
ska uppga till 3 000 kronor att fordelas inom valberedningen.
Stamman beslutade om arvode till styrelsen, foreningens internrevisor och
ledamoterna i valberedningen i enlighet med valberedningens fOrslag.
14 § Beslut om antal styrelseledamoter (14 a §) och val av styrelseledamoter (14 b §)
Patrik Wesser presenterade valberedningens forslag till beslut om antal
styrelseledamoter for tiden intill slutet av nasta arsstamma. Valberedningen fOreslog
att styrelsen for tiden intill slutet av nasta arsstamma ska besta av nio (9) ordinarie
ledamoter utan suppleanter.
Stamman beslutade att styrelsen for tiden intill slutet av nasta arsstamma ska besta
av nio (9) ordinarie ledamoter utan suppleanter.
Patrik Wesser presenterade valberedningens fOrslag till val av styrelseledarnoter.
Valberedningen fOreslog att styrelsen for tiden intill slutet av nasta arsstamma ska
besta av Torbjorn Wahlstedt, Oscar Winnberg, Erik Borg, 01le Linder, Catharine
Hillerstrom Vagli, Jacomina Berteema, Oskar Meidal, Christian Candia och Lena
DahlstrOm.
Stamman beslutade att for tiden intill slutet av nasta arsstamma utse Torbjorn
Wahlstedt, Oscar Winnberg, Erik Borg, 01le Linder, Catharina Hillerstrom Vagli,
Jacomina Berteema, Oskar Meidal, Christian Candia och Lena Dahlstrom till ordinarie
ledamdter i styrelsen.
15 § Presentation av HSB-ledamot
Lena Dahlstrom — HSB-ledamoten i fOreningens styrelse — presenterade sig.
16 § Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter (16 a §) och val av revisor
och revisorssuppleant (16 b §)
Patrik Wesser presenterade valberedningens forslag till beslut om antal revisorer och
revisorssuppleanter for tiden intill slutet av nasta arsstamma. Valberedningen fOreslog
att foreningen for tiden intill nasta arsstamma ska utse en (1) ordinarie internrevisor
och en (1) revisorssuppleant.
Stamman beslutade att for tiden intill slutet att nasta arsstamma utse en (1) ordinarie
internrevisor och en (1) revisorssuppleant.
Patrik Wesser presenterade valberedningens forslag till val av en ordinarie
internrevisor och en revisorssuppleant. Valberedningen fOreslog att stamman for tiden
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intill slutet av nasta arsstamma ska utse Tomas Nygren till ordinarie internrevisor och
Johan Julander till revisorssuppleant.
Stamman beslutade att for tiden intill slutet av nasta arsstamma utse Tomas Nygren
till ordinarie internrevisor och Johan Julander till revisorssuppleant.
17 § Beslut om antal ledamOter i valberedningen (17 a §) och val av ledamOter i
valberedningen (17 b §)
Patrik Wesser redogjorde fOr valberedningens forslag till beslut om antal ledamoter i
valberedningen. Valberedningen fOreslog att valberedningen for tiden intill slutet av
nasta arsstamma ska besta av tre (3) ledamoter.
Stamman beslutade att valberedningen for tiden intill slutet av nasta arsstamma ska
besta av tre (3) ledarnoter.
Stamman beslutade att for tiden intill slutet av nasta arsstamma utse Gustav Ahlsson,
Cecilia Lindstrom och Tanja Meidal till ledamoter i valberedningen. Gustav Ahlsson
utsags till ordforande i valberedningen.
18 § Val av foreningens representant till HSB
Lena DahlstrOm foreslog att stamman istallet for utseendet av en representant till
HSB ger styrelsen i foreningen i uppdrag att utse en sadan representant.
Stamman beslutade att ge foreningen i styrelsen i uppdrag att utse en representant till
HSB.
19 § Stadgeenligt inkomna motioner samt av styrelsen till stamman hanskjutna
fragor
Det antecknades att styrelsen i samband med utfardandet av kallelsen till
arsstamman tillstallt samtliga medlemmar kopior av inkomna motioner samt styrelsen
forslag till behandling av sadana motioner.
Lena Dahlstrom foredrog innehallet i samtliga motioner samt styrelsen forslag till
behandling av dessa motioner.
Stamman beslutade am behandling av mationerna i enlighet med styrelsens forslag.
20 § Fraga om antagandet av nya stadgar
Lena Dahlstrom fOrklarade att det vid arsstamman fOrra aret beslutats att anta nya
stadgar i foreningen. Stamman upplystes om att det for att dessa nya stadgar ska
kunna borja tillampas kravs att stamman beslutar att aven pa den forevarande
arsstamman beslutar att anta dessa nya stadgar. I samband med detta noterades det
ocksa att samtliga medlemmar tillstallts en kopia av de foreslagna stadgarna i
samband med utfardandet av kallelsen till arsstamman.
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Stamman beslutade att anta nya stadgar i enlighet med bilaga 2. Det antecknades att
beslutet bitratts av minst tva tredjedelar av de rostande pa stamman.
Gustav Ahlsson reserverade sig mot stammans beslut att anta de nya stadgarna.
Skalet till detta uppgavs vara att foreningen borde genomfbra en analys av de
konsekvenser som antagandet av de nya stadgarna far for foreningen och de
enskilda medlemmarna.
21 § Starnmans avslutande
Lena Dahlstrom forklarade arsstamman avslutad.

Ordforande :

Vid protokollet:
Lena Dahlstrom

Ta rtja Meidal

Justeras:

Oscar Win nberg

011e Linder
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