
Brf Akallahtijden

Protokoll extra ftireningsstiimma 2018

Datum/tid: 2018-04-12, kl. 19:00- l9:50
Plats: F6reningslokalen, Pargasgatan 27 , Akalla

l. Ftireningsstfimmans tippnande

Styrelsens ordliirande, Love Strandberg, hiilsar alla viilkomna till den extra ltireningsstiimman

avseende ftirslag tilt nya stadgar.

Ord{tirande ltirklarar stamman dppnad 19:00.

2. Val av stiimmoordfiirande

Love Strandberg fiireslis som stiimmoord{iirande.

Stiimman beslutar a$ valja Love Strandberg till stiimmoordftirande.

3. Anmiilan av stiimmoordfiirandens val av protokollfiirare

St?immoordltiranden anmiiler Carm en Gonzalez att {bra protokoll.

4. Godkiinnandc av rtistliingd

Fdrteckningen 6ver niirvarande medlemmar visar 26 rdstber?ittigade personer'

(Bilaga nr. 1)

Stiimman beslutar att godkzinna 16stliingden.

5. Faststiillande av dagordning

Stamman beslutar att faststiilla dagordningen.

6. Val av tvi personer att jiimte stiimmoordftiranden justera protokollet

Fdreslis Lars Alm och Eva Kjulsten till protokolljusterare jAmte stiimmoordftiranden.

Stiimrnan beslutar att valja Lars Alm och Eva Kjulsten till protokolljusterare.
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7. Val av minst tvi riistriiknare.

FdreslAs Lars Alm och Eva Kjulsten iiven till rd,striiknare.

Stiimman beslutar att viilja Lars Alm och Eva Kjulsten till rdstriiknare.

8. Friga om kallelse behiirigen skett

Kallelse anslogs i trapphusen 2018-03-12.

9. Ftiredragning och fiirsta beslut angiende antagande av nya stadgar enligt
styrelsens ftirslag, baserat pi normalstadgar 201 I fiir HSB bostadsriittsftireningar

Stiimmoordltiranden informerar om styrelsens arbete med att anpassa normalstadgar 2011 fttr
HSB bostadsriittslbreningar till ftireningens ltirutsiittningar. Normalstadgama har utarbetats av
HSB Stockholm i samarbete med HSB Riksltirbund.

Stiimmoordliirande informerar om att det ftir stadgeiindring kriivs tvi pA varandra ftiljande
stammor som fattar samma beslut ltir att stadgama ska kunna iindras. Darutdver kravs en
formell registrering hos Bolagsverket. Diirefter tr2ider de i kraft. Fdr det liirsta stadgebeslutet kriivs
enkel majoritet, d.v.s., minst halften av de rdstande pe stemman. Vid niista stiimma kriivs stdd fr6n
2/3 majoritet av de r<istande pi stiimman ltir att stadgeftirslaget ska antas.

Styrelsen har genom kallelsen till denna extrastiimma informerat om att det nya stadgeftirslaget
fanns att liisa pi Brf Akallah6jdens hemsida samt tillgiingliga att hamta i pappersform hos
ftireningskontoret.

Inftir omrdstningen presenterar sttimmoordftirande ltirslaget paragraf {tir paragraf. Under den
konstruktiva diskussion som uppstar framlbrs m6nga v2irdefulla synpunkter.

Beslut taget med acklamation

Yrkande: afi endra $13 fr6n "Senast vid april minads slut ska styrelsen till revisorema liimna
trsredovisning" till "Senast sex veckor ltire ordinarie fiireningsstiimma ska styrelsen till revisorema liimna
trsredovisning".

Beslut taget med acklamation
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Stamman liirklarar sig kallad i behcirig ordning.

Yrkande: att andra $11 till "enligt lag om ersiittning ltir inkassokostnader m m".



Yrkande: att tillZigga i $14 "Fdreningsstiimman far besluta att den som inte iir medlem ska ha riitt

att narvara eller pa annat siitt ftilja ftirhandlingarna vid ltireningsstiimman. Ett sidant beslut iir
giltigt endast om det bitrads av samtliga rdstberiittigade som iir niirvarande vid fiireningsstiimman.

Ombud, bitriiden och andra stZimmofunktioniirer har alltid ratt att nitvara vid ltireningsstiimman".

Beslut taget med acklamation.

Yrkande: att iindra 516 fran "Kallelse fir utftirdas tidigast fyra veckor ftire ftireningsstiimman"

till " Kallelse frr utllirdas tidigast sex veckor ltire fiireningsstiimman".

Beslut taget med acklamation.

Yrkande: att lagga tilt en ytterligare punkt i $ 17, "friga om narvaroratt vid fiireningsstiimman".

Beslut laget med acklamation.

Yrkande: att andra $17 frin "Pi extra liireningsstiimma ska kallelsen, utdver punkt l-8 ovan,

ange de iirenden som ska behandlas" till "PA extra ftireningsstiimma ska kallelsen, ut6ver punkt

l-9 ovan, ange de iirenden som ska behandlas samt extra Ibreningsstiimmans avslutande".

Beslut taget med acklamation.

Yrkande: att tilliigga $18 "Medlem ffir {tiretrddas av valfritt ombud".

Beslut taget med acklamation.

Yrkande: att andra $18 frAn "Medlem fEr pi liireningsstiimma mediiira ett bi[ade" till
"Medlem far medftira ett valfritt bitrade".

Beslut taget med acklamation.

Yrkande: att iindra $25 frin "revisionsberiittelsen liimnad senast den 15 april" till
"revisionsberiittelsen liimnad senast tre veckor liire ftireningsstiimman".

Beslut taget med acklamation.
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Yrkande: att 2indra $25 fr6n "h6llas tillgiingliga {tir medlemmama minst en vecka ftire den
ftireningssttimma pA vilken de ska behandlas" titl "hitlas titlgzingliga ftir medlemmama minst
tvi veckor ltire den ftireningsstiimma pi vilken de ska behandlas".

Beslut taget med acklamation.

Yrkande: att tillagga $45 "Bostadsriittsltireningen fir till medlemmama e[ler till n6gon annan

di krav enligt lag fims pi skriftlig information anvanda elektroniska hjiilpmedel. Niirmare
reglering av liirutsAttningar ltir anviindning av elektroniska hjiilpmedel anges i lag".

Beslut taget med acklamation.

Efter genomgdng ltireslAr stiimmoordftiranden att stiimman antar de nya stadgarna fttr HSB
Brf Akallahdjden enligt styrelsens ftirslag.

Stiimman beslutar enhiilligt att anta styrelsens ftirslag till nya stadgar Itir Brf Akallahdjden.

Ftircningsstiimmans avslutande

Stiimmoordftirande tackar medlemmama ftir visat intresse och liirklarar stamman avslutad
klockan 19.50.

Vid protokollet:

-.^t .- {o'"
Carmen Gonzalez

.lusteras:

Love Strandberg

Justeras:

l,ars AlnTEva Kjulsten
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Stiimmoordliirande:

q'L L


