
Bostadsrättsförening Linero i Lund 

_________________________________________________________________________________________________________
 

Protokoll fört vid extra föreningsstämma 2011-06-15 §§ 1 - 9 
med bilagor 

 

Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund 

 

Antal röstberättigade 30 st. 

 

Föreningens ordförande Lennart Eliasson, hälsar de närvarande och Björn Göransson väl-

komna till kvällens extra stämma och förklarar stämman öppnad. 

 

 

 

§ 1 Val av ordförande för föreningsstämman 

Björn Göransson utses att såsom ordförande leda dagens förhandlingar. 

 

 

§ 2 Ordförandes anmälan av protokollförare  

Som protokollförare anmäler ordförande Lars Graffemark. 

 

 

§ 3 Fastställande av antalet röstberättigade                                 Bil. 

Närvaroförteckning upprättas över närvarande medlemmar och representerande  

bostadsrätter. 

Antal röstberättigade efter justerat antal är 30, varav fyra med fullmakt. 

 

Förteckning godkändes att gälla såsom röstlängd för stämman.  

 

 

§ 4 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 

att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Linda Andersson och Anders  

Holmberg. 

 

 

§ 5 Val av två rösträknare 

Stämman utser Lennart Eliasson och Antonios Papamoshos att vara rösträknare 

 

 

§ 6 Fastställande av dagordningen Bil. 

Föreliggande dagordning godkänns. 

 

 

§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Ordförande meddelar att medlemmarna kallats till extra stämman genom personlig kallel-

se. Kallelsen delades ut till samtliga medlemmar, den 31 maj 2011. 

 

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning. 

 



§ 8 Antagande av nya stadgar –andra gången                                                      Bil. 

Ordförande redogör för bakgrunden till förslaget att ändra i stadgarna, § 31, för uttag av 

ersättning för informationsöverföring, lika belopp per lägenhet eller uttag av proportioner-

ligt belopp per lägenhet och redovisar förslaget till ny lydelse i § 31, ”För informations-

överföring kan ersättning bestämmas till lika belopp per lägenhet”. 

 

Ordföranden föreslår att ändringen i stadgan, § 31 antas, andra gången, kvalificerad majo-

ritet och förklarade att första antagandet av ändring av stadgans § 31, antogs första gången 

på stämman 2011 – 05 - 25. Därefter lämnades ordet fritt för frågor. 

 

Ordförande föreslår att försöksvoteringen genomförs. Denna utföll med 27 röster för och 0 

röster mot förändringen av stadgans § 31.  

 

 

Stämman beslutar 

att med 27 röster för och 0 röster mot ändringen i § 31, anta förslaget till ändring i stadgan  

§ 31, andra gången, ”För informationsöverföring kan ersättning bestämmas till lika belopp 

per lägenhet”. 

 

 

§ 9 Avslutning 

Björn Göransson tackar för förtroendet att fått leda extra stämmans förhandlingar och för-

klarar stämman avslutad.  

 

 

Lund dag som ovan 

 

 

 

Lars Graffemark 

Lars Graffemark 

Sekreterare 

 

Justerat 

 

 

 

Björn Göransson 

Björn Göransson 

Stämmoordförande 

 

 

 

Linda Andersson Anders Holmberg 

Linda Andersson Anders Holmberg 


