HSB Brf Kallkällan

Protokoll fört vid extra föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg
Tid: 2014-10-22 kl. 18.30–19.30
Plats: Fritidslokalen, Ostgatan, Göteborg
Närvarande: 58 personer, därav 49 röstberättigade samt 1 fullmakt

§ 1. Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Eija Persson hälsade välkomna och öppnade stämman.
§ 2. Val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman valdes Kjell Ring.
§ 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Ordföranden utsåg Lennart Lundberg till protokollförare.
§ 4. Godkännande av röstlängd
I bifogad medlemsförteckning antecknades närvarande medlemmar och fullmakter, vilken
därmed utgjorde röstlängd. Bilaga 1.
Stämman godkände röstlängden.
§ 5. Fastställande av dagordning
Stämman beslutade att fastställa dagordningen. Bilaga 2.
§ 6. Val av två justerare tillika rösträknare
Föreslogs Barbro Enghult och Bert Jönner.
Stämman beslutade att de föreslagna tillsammans med ordföranden skulle justera
protokollet.
§ 7. Fråga om kallelse behörigen skett
Stämman godkände att kallelse skett enligt stadgarna.
§ 8. Presentation av förslag till nya stadgar
Ordföranden inledde med att förklara varför det behövs nya stadgar samt informerade om
förslaget till nya stadgar för HSB Brf Kallkällan.
Bilaga 3: Förslag stadgar Brf Kallkällan 141022.
I bilaga 3 har gjorts en ändring i lydelsen av § 11 i förhållande till det förslag till stadgar som
delades ut med kallelsen. Texten ” Årsavgiften ska täcka driftskostnader, avskrivningar,
övriga kapitalkostnader och andra kostnader” har ersatts med ”Årsavgiften ska täcka
bostadsrättsföreningens löpande verksamhet.”
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§ 9. Beslut om förslag till nya stadgar
Stämman beslutade enhälligt att, som ett första beslut av två, anta förslaget till nya stadgar
för HSB Brf Kallkällan enligt bilaga 3.
Förslaget till nya stadgar kommer att tas upp för ett andra beslut vid ordinarie
föreningsstämman den 20 november 2014.
§ 10. Avslutning
Stämmoordföranden förklarade extra föreningsstämman avslutad.
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