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Protokoll fört vid extra föreningsstämma  

i HSB Brf Kallkällan i Göteborg 
 
 
Tid: 2017-10-04 kl. 18.00–18.35 
 
Plats: Fritidslokalen, Ostgatan, Göteborg 
 
Närvarande: 28 personer, därav 24 röstberättigade medlemmar 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 Eija Persson. 
 
§ 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. Antalet närvarande var 28 personer och antalet röstberättigade 
medlemmar uppgick till 24 samt 1 fullmakt, vilket sammanlagt innebar 25 röster. Bilaga 1. 

Stämman godkände röstlängden. 
 
§ 5. Godkännande av dagordning 
Stämman beslutade att fastställa dagordningen. Bilaga 2. 
 
§ 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet  
Föreslogs Yvonne Dahlberg och Barbro Enghult.  

Stämman beslutade enligt förslaget. 
 
§ 7. Val av minst två rösträknare 
Föreslogs Ann Jalve och Pablo Becerra. 

Stämman beslutade enligt förslaget. 
 
§ 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
Stämman beslutade att kallelse skett enligt stadgarna. 
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§ 9. Presentation av förslag till nya stadgar 
Sekreteraren inledde med att förklara varför det behövs förändring av stadgarna samt 
informerade om förslaget till förändringar i stadgarna för HSB Brf Kallkällan.  

Bilaga 3: Förslag till beslut om stadgar. 
 
§ 10. Beslut om stadgeändringar 
Stämman beslutade enhälligt att ändringar görs i §§ 13, 14, 16, 17, 18, 25, 31, 32 och 45 i 
stadgarna för HSB Brf Kallkällan i Göteborg enligt bilaga 3. 
 
Förslaget till nya stadgar kommer att tas upp för ett andra beslut vid ordinarie 
föreningsstämman den 29 november 2017. 
 
§ 11. Avslutning 
Stämmoordföranden förklarade extra föreningsstämman avslutad. 
 
 
 
 
Vid protokollet: Justeras: Justeras: Justeras: 
 
 
 
 
 
Lennart Lundberg Eija Persson Yvonne Dahlberg Barbro Enghult 
Sekreterare Ordförande Justerare Justerare 


