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Protokoll fört vid extra föreningsstämma måndag 9 november 2009 
 
Plats: Bostadsrättsföreningen Morkullans samlingsrum intill tvättstugan   

 

Tid: 18.30   

 

Närvarande: Tio röstberättigade medlemmar varav en anmäld fullmakt. 

 

Protokollet är upprättat i den ordning som den bilagda dagordningen förskriver.  

Bilagor 

1. Röstlängd, 5 sidor med tio markeringar för närvarande och röstberättigade personer 

2. Dagordning, 1 sida  

3. Kallelse till Extra föreningsstämma, 1 sida          

___________________________________________________________________________ 

 

§ 1 Stämmans öppnande 

Föreningens ordförande, Marie Carlsson, öppnade föreningens extra stämma.  

§ 2 Val av stämmoordförande 

Beslut: Extra föreningsstämman beslöt att välja Marie Carlsson till stämmoordförande. 

§ 3 Anmälan av stämmoordförandens val av sekreterare 

Beslut: Extrastämman beslöt att godkänna valet av Ulf Bennedich till sekreterare. 

§ 4 Godkännande av röstlängd: 

Ulf Bennedich anmälde att nio medlemmar anmält sin närvaro samt att en medlem   

representeras med stöd fullmakt. Extra stämman har således 10 röster registrerade.     

Beslut: Extra föreningsstämman beslöt att godkänna förslaget till röstlängd.             Bilaga 1   

§ 5 Fastställande av dagordning 

Marie Carlsson föredrog muntligt den föreslagna dagordningen. 

Beslut: Extra föreningsstämman beslöt att godkänna den föreslagna dagordningen.  Bilaga 2           

§ 6  Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt val av rösträknare.  

Beslut: Extra föreningsstämman beslöt att utse Ann-Catrine Svensson och Lars Öhgren till 

protokollsjusterare.      
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§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett 

Marie Carlsson meddelade att kallelse till extra föreningsstämma anslagit vid entréerna till 

samtliga trappuppgångar den 2 november. 

Beslut: Extra föreningsstämman beslöt att godkänna kallelsen till extra föreningsstämma. Bilaga 3   

§ 8 Fråga om försäljning av f d soputrymmen bestående av tre mindre rum och hall, 63 kvm, 

bakom källsorteringsrummet och i direkt anslutning till lägenhet 283 

Marie Carlsson föredrog bakgrunden till det aktuella ärendet. Ärendet aktualiserades första  

gången i samband med den senaste överlåtelsen av lägenheten sommaren 2007.  Sedan dess        

har frågan behandlats vid en tidigare extrastämma och i föreningens styrelsearbete. Extra 

föreningsstämman diskuterade ärendet. 

Beslut: Extra föreningsstämman beslöt att godkänna en försäljning av de i protokollet beskrivna 

utrymmena. Beslutet fattades med stöd av åtta ja-röster och två nej-röster. 

§  9  Köparen erbjuder 300 000 kronor som köpeskilling och vill införliva utrymmena med        

lägenhet 283  

Extra föreningsstämman diskuterade ärendet. 

Beslut: Extra föreningsstämman beslöt att godkänna köparens erbjudande att till en köpeskilling av 

trehundratusenkronor införliva de ovan beskriva utrymmena med lägenhet 283. Beslutet fattades 

med stöd av åtta ja-röster och två nej-röster. 

§ 10 Mötets avslutande 

Marie Carlsson avslutade den extra föreningsstämman. 

Sekreterare    Justering som ordförande  

 

Ulf Bennedich   Marie Carlsson 

 

Justerare   Justerare  

 

Ann Catrine Svensson  Lars Öhgren 


