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Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i 
Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 

 

1. föreningsstämmans öppnande 

2. val av stämmoordförande 

3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

4. godkännande av röstlängd 

5. godkännande av dagordning 

6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

7. val av minst två rösträknare 

8. fråga om kallelse skett i behörig ordning 

9. genomgång av styrelsens årsredovisning 

10. genomgång av revisorernas berättelse 

11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 
ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av 
föreningsstämman 

15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

16. val av styrelseledamöter och suppleanter 

17. presentation av HSB-ledamot 

18. beslut om antal revisorer och suppleant 

19. val av revisor/er och suppleant 

20. beslut om antal ledamöter i valberedningen 

21. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 

22. val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB 
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23. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden 
som angivits i kallelsen 

 

23 a. att stämman i en första läsning antar HSB Normalstadgar version nr 4 

 

23 b. att föreningsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eventuellt bifall på ansökan om 
bygglov av lokal nr 9211 konvertera densamma till bostäder och upplåta dessa med 
bostadsrätt. 

 

23 c. att föreningsstämman uppdrar åt styrelsen att förhandla om ev överlåtelse av plan 3 och 
4 på adress Pilotgatan 2, till fastighetsägaren av Horisonten 3. 

 

23 d. att fr o m 2015-07-01, ändrar instruktion till förvaltaren att köparen istället för säljaren 
skall erlägga överlåtelseavgift stipulerat i § 12, i föreningens stadgar. 

 

23 e. Ansökan ändring av detaljplan och ansökan om permanent bygglov för ”hostel” 
verksamheten på Pilotgatan 2 – 4, har inkommit till styrelsen. Samtliga kostnader kring detta 
kommer att bäras av hyresgästen. Är det stämmans mening att uppdra åt styrelsen att söka 
ändring i detaljplan och permanent bygglov för ”hotel” verksamhet, under förutsättning att 
hyresgästen står samtliga kostnader kring ärendehantering? 

 

23 f. Inkommen skrivelse från ”trädgårdsgruppen” Annika Bernhard, Kicki Gustafsson och 
Sally, att trädgårdsgruppen skall få viss självständighet, egen budget och arvode.  

Styrelsens uppfattning är att trädgårdsskötsel är en löpande förvaltningsåtgärd och beslut 
fattas av styrelsen förutom arvodering. Styrelsen välkomnar initiativ från medlemmarna och 
”engagemang” och ”självförvaltning” ligger helt i linje med vad en bostadsrättsförening skall 
vara. Styrelsen vill därför pröva detta genom att låta trädgårdsgruppen erhålla en budget om 
högst kr 5 000, och råda över planteringar om detta inte påverkar föreningens byggnader eller 
tillträde till desamma. I arvodesfrågan föreslår styrelsen stämman låter styrelsen under 
verksamhetsåret utvärdera och till nästa stämma återkomma. Om stämman inte har annan 
uppfattning anser styrelsen skrivelsen/motionen besvarad.  

 

24. föreningsstämmans avslutande 
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Dagordningens punkt 23 a. Ändringar från antagna HSB normalstadgar av 2011 och ny version 
nr 4: 

 

§ 11 Insats, andelstal och årsavgift 

”Årsavgiften ska täcka bostadsrätts-föreningens löpande verksamhet.” 

 

§ 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse 

 ”Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. Bostadsrätts-föreningen 
får ta ut avgift för andrahands-upplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 10 procent av 
prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta 
tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.” 

 

§ 17 Dagordning Ordinarie föreningsstämma 

”16. val av styrelsens ordförande” 

 

§ 22 Konstituering och firmateckning 

”Styrelsen konstituerar sig själv med undantag av styrelsens ordförande som väljs av 
föreningsstämma.” 

 

Lokala avvikelser: 

§ 3 Samverkan 

Bostadsrättsföreningen kan (istället för bör) genom ett särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB att 
biträda bostadsrättsföreningen i förvaltningen av dess angelägenheter och räkenskaper. 

 

§ 5 Rätt till medlemskap  

Inträde i bostadsrättsföreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och  

1. ”kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i bostadsrättsföreningens hus, eller 
övertar bostadsrätt i” 



 
 
FULLMAKT 
 
Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har 
de bara en röst tillsammans. Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har 
denne bara en röst. 
 
 
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombud får bara företräda en 
medlem. 
 
Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet. 
 
 
 
 
 
Fullmakt ges till ____________________________ 
 
att företräda ____________________________ 
 
med lägenhetsnummer ___________ 
 
i bostadsrättsföreningen Luftskeppet i Stockholm med org nr 769611-1520 
 
 
 
Underskrift bostadsrättshavare 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Ort Datum 
 
 
____________________________ ____________________________  
Namn Underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fullmakten behöver inte vara bevittnad. 
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