
Protokoll extra fcireningsstiimma 201 5

Datum/tid: 2015-03-10, kl 19:01 - 20:39

Plats Fdreningslokalen, Pargasgatan 27, Akalla

1. Fcireningsstimmans tippnande

Styrelsens ordforande, Love Strandberg, hilsar alla valkomna till den extra ftireningsstam man
avseende fdrslag till nya stadgar, som styrelsen anpassat till bostadsrettsfdreningen
Akallahojdens forutsa ningar. Han forklarar stamman oppnad 19:01.

2. Y al av stiimmoordftirande

Love Strandberg foreslAs som stdmmoordf<irande.

Stamman beslutar att v;lja Love Strandberg till stammoordforande.

3. Anmilan av stammoordfcirandens val av protokollfcirare

Stammoordfiiranden anmaler Mattias Svensson att fora protokoll.

4. Godkiinnande av rcistlingd

Ftirteckningen over ndrvarande medlemmar visar 25 rdstberdttigade personer
Bilaqa 1

Stamman beslutar att godkanna rostlangden.

5. Faststillande av dagordning

Stamman beslutar att faststdlla dagordningen.

6. Val av tvi personer att jimte stiimmoordf<iranden justera protokollet samt
val av r<istriiknare

FtireslAs Anna Lundh och Anne-Marie Andersson till protokolljusterare jamte stammoordfrjranden.

Stamman beslutar att val.ia Anna Lundh och Anne-Marie Andersson till protokolljusterare.

FtireslAs Anna Lundh och Anne-Marie Andersson dven till riistraknare.
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T.FrAga om kallelse beh6rigen skett

Kallelsen delades ut 15-02-25.

Stimman ftirklarar sig kallad i behdrig ordning

8. Ftiredragning och fcirsta beslut angSende antagande av nya stadgar
enligt styrelsens ftirslag, baserat p5 normalstad gar 2011 ftir HSB
bostadsrittsftireni n ga r

Stammoordforanden informerar om styrelsens arbete med att anpassa det uppdaterade forslaget
till normalstadgar 201'l for HSB bostadsraftsfdreningar till fdreningens forutsettningar.
Normalstadgarna har utarbetats av HSB Stockholm isamarbete med HSB Riksforbund.

Stammoordforande informerar om att det for stadgeandring krirvs tv6 pA varandra fdljande
stemmor som fattar samma beslut fdr att stadgarna ska kunna andras. Ddruttjver krdvs ett formellt
godkiinnande dven av HSB stockholm innan de nya stadgarna kan skickas till Bolagsverket for
registrering. Direfter trdder de i kraft. Ftir det ftjrsta stadgebeslutet kravs enkel majoritet, d.v.s.
minst helften av de rtistande pA stdmman.
Vid nasta stemma kravs stiid fran 2/3 majoritet av de rtjstande pa stamman ftir att stadgeforslaget
ska antas.

Styrelsen har delat ut det nya stadgeforslaget ialla brevlador samtidigt med kallelsen till denna
extrastamma.

lnftir omrostningen presenterar stammoordfdrande forslaget paragraf for paragraf. under den
konstruktiva diskussion som uppstSr framfors flera yrkanden pa andringar i forslaget:

Yrkande: att Sndra 517 nr, 16 fran 'val av styrelseledamtiter och suppleanter" till 'val av styrelsens
ordfrirande, styrelseledamiiter och suppleanter'
Bifall: 4
Avslag: 18

Yrkande: afi endra S25 fran "Revisorerna ska bedriva sitt arbete sa att revisionen ar avslutad och
revisionsberattelsen lamnad senast den 31 maj'till 'Revisorerna ska bedriva sitt arbete sa att
revisionen dr avslutad och revisionsberdttelsen lamnad senast den 15 april'
Bifall: 19
Avslag: 0

Stemman beslutar att valja Anna Lundh och Anne-Marie Andersson till rdstraknare.

Yrkande: atl endra g31 nr. 6 frin "till fdnster och ftinsterdcirr htirande beslag, handtag, gSngjdrn,
tatnings-lister samt malning; bostadsretts-fdreningen svarar dock for malning av utifr6niynliga
delar av fonster/ fonsterdorf till
"till fdnster och fdnsterdtjrr horande beslag, handtag, l6s, gSngjdrn, tatnings-lister samt malning;
bostadsrafis-ftireningen svarar dock for mAlning av utifran synliga delar av fcinster/ fonsterdijri

Bifall: 1 1

Avslag: 6

Yrkande: att andra S31 nr. 9 fr6n 'armaturer ftir vatten (blandare, duschmunstycke med mera)
inklusive packning, avstangningsventiler och anslutningskopplingar pa vatenledning, till
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"armaturer for vatten (blandare, duschmunstycke med mera) inklusive packning,
avstangningsventiler och anslutningskopplingar pe vattenledning. Avstdngningsventiler pA

huvudledningen ansvarar dock foreningen fdr"
Bifall: 20
Avslag: 0

Efter genomgangen foreslir stdmmoordforanden att stamman anlar de nya stadgarna for HSB Brf
Akallahojden enligt styrelsens forslag, med de justeringar som stamman beslutat om.

Stimman beslutar ifdrsta ldsningen enhalligt att anta styrelsens forslag till nya stadgar fdr Brf
Akallahojden med foljande andringar.

9. F<ireningsst5mmans avslutande

Stammoordfdrande meddelar att det andra beslutet om foreningens nya stadgar kommer att fattas
av kommande ordinarie arsstemma.

Stammoordftiranden lackar medlemmarna for visat intresse och forklarar stamman avslutad.

Motet avslutas kl 20:39.
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