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Protokoll
Medlemmarna i B ostadsräffsfijrening Hjälmaren
kallas härmed till extra ftireningsstiimma onsdagen den 1l juli 20lg 19.00

Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

1. Oppnande

Styrelseord{tiranden Henrik Hemdrup öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Stiimman beslutar att godkänna den ftireriggande dagordningen.

3. Val av stämmoordfiirande

Stämman beslutar att välja Henrik Hemdrup till stämmoordft)rande.

4. Anmälan av stämmoordftirandens val av protokollfiirare

Marina Nilsson utses till protokoilförare

5. Val av fvå justerare tillika rösträknare

Tobias Axeil och Bengt Samuelsson väljs att jämte stiimmoordftirande, Henrik Hemdrup,
justera protokollet. Tobias och Bengt utses även till rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman beslutar att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman beslutar att fastställa röstlängden. Noteras att niirvarande har totalt 13 (tretton) röster
varav inga är inlämnade fullmakter.
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8. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Då ingen valberedning finnes, öreslås Anna Bjunö av stämmodeltagare som ännu en Ledamot
till redan vald styrelse. Anna väljs enhälligt av ståimman in som styrelseledamot till styrelsen
på I (ett) ar.

9. Val av revisorer och revisorssuppleant

Ingen ny eller extra revisor eller revisorssuppleant valdes in. Bengt Samuelsson kvarstar som
ensam internrevisor efter ordinarie årsstämmas beslut

10. Val av valberedning

Natasa Giouftsis väljes enhälligt av'ståimman till valberedning.

11. Stadgar

På frågan om stämman godkänner stadgeändringar, beslutar stämman enhälligt att
stadgeörsiaget godkännes.

12. Avslutande

Henrik Hemdrup avslutar extraståimman och tackar for deltagandet.

Protokollftirare: Stämmoordftirande:

Marina Nilsson

Justerat av:
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Ändringnr i stcedg*rnn r.lååfrån föräxralråmgar i {,*gen c}xre skon$åniskx ff}r*ningar

Föregående års stadgeänciringar blev tyvärr lagmässigt tblaktiga" Vi har därfor blivit pålagda av

Bolagsverket att göra orn de. ilet blir därmed i år korrigerat så soin lagen giålagt oss att göra.

16 $ Kalieise
Kallelse till floreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden scm ska behandlas på stämman. Beslut ffir inte
fattas i andra ärenden än de som tagits upp i kallelsen"
Senast två veckor fore ordinarie stämma och en-+eeksSfe extra stämnia ska kallelsen ut*irdas, dercli tidigast fyra sex

veckor fore stämman. Kallelsen ska uti?ildas genom utdelning. Orn medlem uppgivit annan adress sl<a kallel:ien istället
skickas till medlemmen. Kallelsen ska dessutom ansiås på lämplig plats inom föreningens hus eller publieeras på

hemsida.

18 $ Ombud och bitrade
Medlem ffir utöva sin rösträtt genorrr onrbucl. Ombudet ska visa npp en slaiftlig dateracl fulhnakt. Fuilmakten ska

uppvisas i original och gälier högst ett år fi'ån ut*irdandet. Chnbuei ffr företräda liögst två (2) medlemmar. På

{tireningsstämma fär medlem rnedfilra högst ett biträete . Biträdets uppgift är att vara medlemrnen behjätplig. Bitrride kat,
yttranderritt
Ombud och biträde fär endast vara:
* annan medlem
* medlemmens make/maka, registrerad pa.r€ner elåsr sanrbo
* {tiräldrar
* syskon
n myndigt barn
o arlnaft närstående som varaktigt sammanbor sretl n:ecllernmen i f'öreninsens lrLrs

* god man

Om medlem har förvaltare iör"eträds mediemmen av förvaitaren. Uncl*rårig nredienr töretriids av sin ibrmyndare.

Är medlem en juriclisle person fär denne fbretråqlas av leåial ställlöretr'ådare, mol uppvisancle av ett regisareringsbevis
som är högst ett år gammalt.

Föreningsstcimman får besluta att den sot$ iftte cir wedlew hqr rcitt {ttt t'u}t'\;ct"{:t eller 12å annat satl fölia fiirhandlingarn.n
vidföreningsstcimman. Ett sådsnt besh$ clr giltigt enCasr ttw de{ beslutcts ar ss#ftligarösthercittigatlesorn {år

ncirv ar ande vicl.föreni.ngs st dTiilt Gn.

30 $ Styrelsens åligganclen
Bland annat åligger det styrelsen:
a att svara for foreningens organisation och fiinaltr:ing av eless angeläger*rcter
* att avge redovisning ltir lirrvaltning av ftireningerrs angeiägenheter genom att avträmna årsrerlovisning s*m ska

innehålla berältelse om verksamheten under året {forvaltningsberättelse) samt redogöra iljr lt}reuingens intäi<ter oc}t

kostnader under året (resnltaträkning) och {tir dess ställnin.g vid räkenskapsårets utgång ibirlansräkling)
* att senast €fi{fr,afied sex veckcr fbre ordinarie fiirenings-stämrna till re visorenla avlämna årsredovisningen
* att senast ern/e€ka /vri veci<or före ordinarie före ningsståtnma håila årsredovisningen ocit revisionsberätteisen

tillgänglig
n att föra medlerns* och lägenhetsförleei<ning; flcreningen har rä11 att behandia i lörleckningarna itgäende

personuppgifter på sätt som avses i personi.rppgiftslag*n
o Om.föreningsstcirnman ska ta sttillning till ea.farsfrs.g ow tindring av sladgarna rnåste det lullsttindigaJörslaget

hållas tillgtingligt hos föreningen flån tidpunkten jbr ksllelsen .{t:orn till Jöre*ingsstcitnman. Om rnediew*ten wppgivit
dnnan adress ska det fullsrtincliga.försl*get sticlws lill we:*ilemmen.

34 $ Revisicnsberätt€lse
Revisorerna ska avge revisionsberäfielse till styrelsen sertast &.i& /re vecleclr fbre ibreningsstätnman.


