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Extra stämma
2017 -07 -19 kl. 19.00 på Föreningens uteplats

Öpptande
Mötet forklaras öppnat.

Godkännande av dagordning
S amtl tga nåw arande godkrinner dagordning

Yal av stämmoorilfiirande
Henrik Hemdrup väljs till stämmoordforande av de närvarande.

AnmäIan av stämmoordfiirandens val av protokollfiirare
Till Protokollforare utses Marina Nilsson

Val av tvhjusterare tiltika rösträknare.
Till Justsrare och rösträknare utses Stella Arnsdottir samt Johan
Mårtensqon

Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
Bifalles

Fastställande av rösttängd
1. Henrik Hemdrup lgh l-2
2. Behnaz Zarcinghalan lgh 5

3. Ebrahim Mbye Igh24
4. Stella +{rnsdottir lgh 28
5 Johan Mårtensson lgh 31

6, Lisbeth Holmör lgh 36
7, Fredrik Mårtensson lgh 4I
8. Marina Nilsson lgh 43
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8. Stadgar
Förslag på stadgeändringar som röstades om på årsstiimman gällande

$16, $18, $30, $34, nedan angivna:

s16
Samtliga närvarande röstar for att behålla g16 oörändrad.

$18
Samtliga nåirvarande röstar for att genomfrira fiireslagen iindring i $18.

Andringarna / tilläggen åir i texten nedan angivet med, kursiv *
och fastil

618 
$ Ombud och btträde

Medlem f;lr utöva sin rösfrätt genom ombud. Ombudet ska visa upp en
skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år
ftån utfiirdandet. Ombud fiir fiiretriida högst Wå (2) medlemmar. På frreningsstiimma
fiir medlem medföra högst ett bitriide. Bitr?idets uppgrft är atlvaramedlemmen
be$älplig. Biträde har Wanderött

Ombud och biträde fllr endast vara:
. annanmedlern
. medlemmens make/maka, regisfreradparher eller sambo
. fiiräldrar. syskon
. myndigtbam
. annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i

fiireningens hus

'godman
Om medlem har örvaltare frretriids medlemmen av fiirvaltaren. Underårig

medlem fiirehiids av sin fiirrnyndare. Är medlem en juridisk person fiir
denne ftireträdas av legal stiillfijreträdare, mot uppvisande av ett
registreringsbevis som är högst ett år gammalt.

Föreninssstömmsn fdr beslute att den som inte ör mpdlem _ har rfrfr,tfr _
ndmaru ellerpå annd söfrföfiafrrhandlingarna vid frireningsståmman _
Ett sådant beslut dr sikigt endast om da heslutas ov snmtliga
röstberöftipade som iir nämarande vidfrreningsstämman "

$30
Samtliga niirvarande röstar for att genomfiira foreslagen åindring i $30.

Ändringarna / tilläggen är de i texten nedan angivet med kursiv och

feedLBorttagna delar är överstrukna.

"30 $ Styrelsens åligganden
Bland annat åligger det styrelsen:
. att svara fiir öreningens organisation och forvaltning av dess angelägenheter
. att avge redovisning fiir örvaltning av fiireningens angelägenheter genom att
avlämna årsredovisning som ska innehållaberättelse om verksamheten under året
(forvaltringsberättelse) samt redogöra for fiireningens intiikter och kostnader under



ffitrff ffijffiåmffiff trn

1qå?
fuet (resultatriikning) och ör des5 5ffillning vid räkenskapsårets utgång
(balansriikning)
. att senast en månad fiire ordinarie fiireningsstämma till revisorema avlämna
årsredovisningen
. att senast en:ree*r två veckor öre ordinarie frireningsstiimma hålla
årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgåinglig
. att fiira medlems- och lägenhetsfiirteckning; fibreningen har rätt att behandla i
fiirteckningarna ingående personuppgifter på såitt som avses ipersonuppgiffslagen
. Om!öreninssståmman ska ta stöIlning till ett frrslag om öndrtnp av
stqdgarna måste detfullständiga frrslaget håIlns tillgönglipt hosfiireningen från
tidpunl$en lör kallelsen fram till föreningsstömman Om medlemmen uoogivit
annan adrgss ska detfullstfindigalörslsga skickas till medlemmen."

$34
Samtliga närvarande röstar for att genomfora fiireslagen åindring i $3a

Ändringama I tilläggen är de i texten nedan angivet med, kursiv och feafiL
Borttagna delar åir överstrukna

"34 $ Revisionsberäffelse Revisorerna ska avge revisionsberättelse till
styrelsen senas#ter trq ve{kor fore fiireningsstämrnan."

Protokollforare: Marina lrlilsson
/

/ /4,/-'- t/t"-*' \

Justerrt av:

Stella Arnsdottir

p - Ordforande


