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PROTOKOLL TILL EXTRA FOREN I NGSSTAM MA

I BOSTADSNÄTTSTöNEN I NGEN KAM KOFTAN

Datum:

Plats:

Kallade:

Närvarande:

2013-06-19 kl. 19:00

Plats: Herrängsgården, Segeltorpsvägen 49-51.

Samtliga medlemmar i Brf. Kamkoftan, org. nr:759608 -9544

Se bifogad lista

t. Stämmans öppnande

Mötet öppnas av Brf Kamkoftans ordförande Danie! Gustafsson.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

Val av ordförande för stämman

Lotta Stylander, SBC, väljs till stämmoordförande.

Anmälan av stämordförandens val av protokollförare

Johan Alm utses till protokollförare.

Val av justeringsmän tillika rösträknare

Andreas Lunderhage och Christina Arnestam väljs tilljusterare tillika

2.

3.

5.

7.

8.

5. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

Konstateras att stämman inte blivit har stadgeenligt utlyst men närvarande anser efter acklamation att
stämman kan hållas.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 26 röstberättigande.

Motioner av föreningsmedlem anmält ärende enligt $ 38

a. Motion avhopp ur styrelsen

Motionen bifalls med acklamation.

b. Motion energisparåtgärder

Motionen avslås med acklamation men styrelsen ställer frågan till stämman om det finns någon
frivillig som är villiga att arbeta med energisparåtgärder.

c. Motionandrahandsuthyrning

Motionen avslås i enlighet med styrelsen förslag med 12 mot 9 röster.

t 12)
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d. Motion köksskåp

Motionen bifalls med 10 mot 8 röster.

Stämmoordföranden erinrar om att beslut om utbyte av köksskåp inte kan fattas av styrelsen,

eftersom det innebär en förändring av de lägenheter som berörs. Ett sådant beslut måste fattas

enligt Bostadsrättslagen 9:15 punkt 2, av vilken bland annat följer att stämmobeslut krävs i frågan,

varvid berörda medlemmar måste samtycka till beslutet, alternativt kan prövning göras i

hyresnämnden efter att stämma röstat ja till beslutet med 2/3 majoritet .

Stämmans avslutande
Stämman avslutas av Lotta Stylander.

Lotta Stylander

Ordförande

Johan Alm

Protokollförare

Christina Arnestam

J uste rare

Andreas Lunderhage

J ustera re
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