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ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB:s Bostadsrätts
förening City i Täby 2012-05-15. 

Plats 

Öppnande 

§1 
Val av ordförande 
vid stämman 

Protokollförare 

§2 
Upprättande av för
teckning över när
varande 
medlemmar 

§3 
Fastställande av 
dagordning 

§4 
Val av två personer 
att jämte 
ordföranden 
justera protokollet 

§5 
Fråga om kallelse 
behörigen skett 

§6 
Styrelsens 
årsredovisning 

Grindtorpskyrkan, Täby. 

Föreningsstämman öppnas av Björn Eklöf 

Björn Carlsson utses att som ordförande leda dagens 
förhandlingar. 

Det antecknas att ordföranden uppdrar åt Ylva Forslund att föra 
dagens protokoll. 

Samtliga närvarande medlemmar och representerade 
bostadsrätter 
har avprickats på medlemsförteckningen. 
106 röstberättigade medlemmar närvarande varav 11 med 
fullmakt. 

Förteckningen bil. godkänns att gälla som röstlängd för 
stämman. 

Stämman beslutar att godkänna dagordningen. 

Harry Mattsson och Rut Palm utses att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll. 

Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman 
genom att kallelse med uppgift om förekommande ärenden 
delats ut i medlemmarnas brevlådor senast 2011-05-0l. 

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad. 

Styrelsens årsredovisning bil., med däri intagen resultaträkning 
för år 2011 samt balansräkning per 2011-12-31 behandlas genom 
att Björn Carlsson redogör för förvaltningsberättelsen samt 
resultat-och balansräkningen. 

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till 
handlingarna. 

Revisorernas berättelse bil., föredras av Assar Byström och 
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Revisorernas 
berättelse 

§8 
Beslut om 
fastställande av 
resultaträkningen 
och 
balansräkningen 

§9 
Beslut i fråga om 
ansvarsfrihet för 
styrelsen 

§ 10 
Beslut i anledning 
av föreningens 
resultat enligt den 
fastställda 
balansräkningen 

§11 
Fråga om arvoden 

§ 12 
Val av styrelse 
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stämman beslutar, att lägga revisorernas berättelse till 
handlingarna. 

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna 
resultaträkningen och balansräkningen för Brf City. 

Stämman beviljar enhälligt styrelsens samtliga ledamöter, 
ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning. 

Stämman beslutar att disponera årets resultat i enlighet med 
l :F· l styre sens ors ag: 

Balanserat resultat 12 486676kr 
Årets resultat 4148070 kr 
Summa kronor 16634746kr 

Styre sen ores ar oLJan e lSposltlOn 
Avsättning till yttre fond 4000000 kr 
Disposition ur yttre fond o kr 
Balanserat resultat 12634746 kr 
Summa kronor 16634746 kr 

Stämman beslutar att följande arvoden skall utgå för perioden 
2012-2013: 
Styrelsen 8 prisbasbelopp, oförändrat 
Revisorn 0,5 prisbasbelopp, oförändrat 
Valberedningen 1 prisbasbelopp, oförändrat 

Stämman beslutar 
att till ordinarie ledamöter i styrelsen för en mandattid på två år 
omvälja Claes Jilert och Sten Bengtsson samt att nyvälja Reine 
Jonsson och Mikael Björn på två år. 

Styrelsen består således av: 
Valda till 2013: 
Björn Eklöf 
Peter Lundqvist 
Gustaf Norström 
Gustav Casselbrant 

Valda till 2014 
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§ 13 
Val av revisor 

§ 14 
Val av 
revisorsuppleant 

Reine Jonsson 
Mikael Björn 
Claes Jilert 
Sten Bengtsson 

Av HSB utsedd ledamot: 
Carolina Persson-Taube 

Stämman beslutar välja Assar Byström på ett år. 
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Stämman beslutar att välja Hans Söderström på ett år 

§ 15 Stämman beslutar välja följande valberedning: Gilbert Carlsson, 
Val av valberedning Benny Billfors, Gunilla Schödin och Lena Olovsson med Gilbert 

Carlsson som sammankallande. 

§ 16 
Val av 
distriktsombud 
till HSB Stockholm 

Stämman beslutar att till distriktsombud välja: 
Hela styrelsen samt Harry Mattsson och Elisabeth Olofsson. 
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§ 17 

Beslut med 
anledning 
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Inleddes med en komplettering enligt bilaga 1. Styrelsens förslag 
av hantering av de förkomna motionerna godkändes av 
stämman. 
Motion nr 1 ang bygg fler garageplatser. 

av förslag i inkomna 
motioner 

Stämman beslutar tillstyrka motionen i enlighet med 
styrelsens förslag. 

§ 18 
Avslutning 

Motion nr 2 ang lägenhetsförråd. 
Stämman beslutar avslå motionen i enlighet med styrelsens 
förslag. 

Motion nr 3 ang fritidslokal. 
Stämman beslutar att tillstyrka motionen i enlighet med 
styrelsens förslag. 

Motion nr 4 ang energieffektivisering. 
Stämman beslutar tillstyrka motionen i enlighet med 
styrelsens förslag. 

Motion nr 5 ang källsortering i tvättstugan 
Stämman beslutar tillstyrka motionen i enlighet med 
styrelsens förslag. 

Motion nr 6 ang effektivt belysningssystem. 
Stämman beslutar avslå motionen i enlighet med styrelsens 
förslag. 

Björn Carlsson tackar för visat intresse och avslutar stämman 

Dag som ovan 

Vid protokollet 
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Ylva Forslund 
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