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Protokoll fört vid extra föreningsstämma, tisdag 28 september 2010 
 
Plats: Bostadsrättsföreningen Morkullans samlingssal intill tvättstugan.   

 

Tid: 18.30   

 

Närvarande: Röstberättigade medlemmarna Marie Carlsson, Ulf Bennedich och Anders Sjögren 

samt Bo Hallgren, HSB-ledamot. 

  

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

Bilagor 

1. Kallelse till Extra föreningsstämma samt föreslagen dagordning, 1 sida 

2. Lägenhetsförteckning och förslag till nya andelstal, 11 sidor          

___________________________________________________________________________ 

 

§ 1 Stämmans öppnande 

Föreningens ordförande, Marie Carlsson, öppnade föreningens extra stämma.  

 

§ 2 Val av stämmoordförande 

Beslut: Extra föreningsstämman beslöt att välja Bo Hallgren till stämmoordförande. 

 

§ 3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Beslut: Extra föreningsstämman beslöt att godkänna valet av Ulf Bennedich till protokollförare. 

 

§ 4  Godkännande av röstlängd 

Beslut:  Extrastämma beslöt att godkänna röstlängden dvs de tre närvarande medlemmarna 

angivna som närvarande.      

   

§ 5  Fastställande av dagordning 

Bo Hallgren föredrog föreslagna dagordningen. 

Beslut: Extra föreningsstämman beslöt att godkänna den föreslagna dagordningen.      Bilaga 1           
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§ 6  Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt val av rösträknare.  

Beslut: Extra föreningsstämman beslöt att utse Marie Carlsson Anders Sjögren till 

protokollsjusterare.      

 

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett 

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

samtliga trappuppgångar söndagen den 19 september. 

Beslut: Extra föreningsstämman beslöt att godkänna kallelsen till den extra föreningsstämman.                                           

        Bilaga 2   

§ 8  Beslut om nya andelstal. 

Marie Carlsson föredrog bakgrunden till det aktuella ärendet. Föreningen har på föreningsstämma 

den 9 november 2009 beslutat att upplåta föreningens f d soprum om 63 kvadratmeter med 

bostadsrätt. Föreningens årsavgifter baseras på andelstal. För att årsavgiften för det f d soprummet 

ska bli korrekt i förhållande till övriga bostadsrätter ges extra stämman ett förslag till nya 

andelstal. Årsavgiften för övriga bostadsrättslägenheter kommer inte att förändras. 

Beslut: Extra föreningsstämman beslöt att godkänna förslaget till nya andelstal.                       

Beslutet var enhälligt.          Bilaga 2   

 

§ 9 Extra föreningsstämmans avslutande 

Bo Hallgren avslutade den extra föreningsstämman. 

Protokollförare   Justering som ordförande

  

Ulf Bennedich    Bo Hallgren 

 

Protokollsjusterare   Protokollsjusterare 

 

Anders Sjögren   Marie Carlssson 

 

 


