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PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I  
HSB BRF SVARTVIK 268 DEN 19 SEPTEMBER 
Bakgrunden till denna extra föreningsstämma är utbyggnaden av garaget P2, där medlemmarna har rätt att 
ta ställning till om utbyggnaden skall genomföras eller ej. 

Styrelsen för HSB brf Svartvik 268 har vid styrelsemötet den 23 augusti, 2021 i enlighet med Lag (2020:198) 
om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor, beslutat att extra 
föreningsstämman ska genomföras genom poströstning eller fysisk närvaro och att utomstående inte ska ha 
rätt att närvara. Syftet med beslutet är att minska risken för smittspridning av det virus som orsakar covid-
19. 

Punkter nedan som är markerade med * har inte varit föremål för poströstning.  

§ 1. Föreningsstämmans öppnande * 

HSB BRF SVARTVIK 268 föreningsstämma hålls dels genom poströstning eller fysisk närvaro. Poströst ska ha 
inkommit till föreningen senast den 2021-09-17. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa 
poströstningsresultatet den 2021-09-19 klockan 14.00. 

Vid sammanställningen av poströster närvarar: Magnus Wallin, Jonas Sohlberg, Pia Bergström, Lisa Norlin. 

§ 2. Val av stämmoordförande  

Styrelsens föreslår Magnus Wallin till att vara stämmoordförande.  

Bifall till styrelsens förslag att utse Magnus Wallin till stämmoordförande? 

Fördelning av poströster: 

Ja Nej Anstå till fortsatt 
stämma  Avstått Ogiltig 

112   10  

De närvarande var enhälliga. 

Föreningsstämman beslutar att utse Magnus Wallin till stämmoordförande. 

§ 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare * 

Stämmoordförande anmäler Jonas Sohlberg till protokollförare. 

§ 4. Godkännande av röstlängd  

Medlem som avgett giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid 
föreningsstämman. Det noteras att 122 röstberättigade medlemmar har poströstat och 30 röstberättigade 
medlemmar deltog fysiskt på plats. Det noteras att inga poströster var ogiltiga eller inkom för sent samt att 
inga fullmakter lämnats in. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för 
poströstning. 

Det antecknas att 327 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden i enlighet med bilaga 2. 
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§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma  

Styrelsen föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående. 

Bifall till styrelsens förslag att stämman skall vara stängd för utomstående? 

Fördelning av poströster: 

Ja Nej Anstå till fortsatt 
stämma  Avstått Ogiltig 

104 8  10  

De närvarande var enhälliga 

Föreningsstämman beslutar att stämman skall vara stängd för utomstående. 

§ 6 Godkännande av dagordning  

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning, bilaga 1. De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman 
framgår av kallelsen till extra föreningsstämman. En medlem som eventuellt har synpunkter på punkt i 
dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut markera nej. 

Bifall till styrelsens förslag till dagordning? 

Fördelning av poströster: 

Ja Nej Anstå till fortsatt 
stämma  Avstått Ogiltig 

113   9  

De närvarande var enhälliga. 

Föreningsstämman beslutar att godkänna dagordningen. 

§ 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet  

Styrelsens föreslår Lisa Norlin och Pia Bergström till justerare av protokollet. 

Bifall till styrelsens förslag att utse Lisa Norlin och Pia Bergström till justerare? 

Fördelning av poströster: 

Ja Nej Anstå till fortsatt 
stämma  Avstått Ogiltig 

112   10  

De närvarande var enhälliga. 

Föreningsstämman beslutar att godkänna Lisa Norlin och Pia Bergström till justerare av protokollet. 
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§ 8. Val av minst två rösträknare * 

Styrelsens föreslår Lisa Norlin och Pia Bergström till rösträknare. 

Bifall till styrelsens förslag att utse Lisa Norlin och Pia Bergström till rösträknare? 

Fördelning av poströster: 

Ja Nej Anstå till fortsatt 
stämma  Avstått Ogiltig 

112   10  

De närvarande var enhälliga. 

Föreningsstämman beslutar att godkänna Lisa Norlin och Pia Bergström till rösträknare. 

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor 
före föreningsstämman. 

Styrelsen har kallat genom att anslå kallelsen på anslagstavlan i varje port samt på föreningens hemsida den 
29 augusti och därutöver genom utdelning i samtliga brevlådor den 31 augusti. 

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Fördelning av poströster: 

Ja Nej Anstå till fortsatt 
stämma  Avstått Ogiltig 

115   7  

De närvarande var enhälliga. 

Föreningsstämman beslutar att fastställa att kallelse har skett i behörig ordning. 

§ 10. Utbyggnad av garaget P2 

I Minnebergsbladet nr 3, 2021, som delades ut till samtliga hushåll under vecka 33 samt anslogs på hemsidan 
den 18 augusti, har medlemmarna i Brf Svartvik informerats om ett förslag från Minnebergs 
samfällighetsförening till utbyggnad av garaget P2 med cirka 70 platser.  

Bifall till att bygga ut garaget P2 i enlighet med förslag från Minnebergs samfällighetsförening? 

Fördelning av poströster: 

Ja Nej Anstå till fortsatt 
stämma  Avstått Ogiltig 

40 82    

Av de närvarande röstade majoriteten för ett avslag. 

Föreningsstämman beslutar att avslå utbyggnaden av garaget P2. 
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§ 11. Föreningsstämmans avslutande * 

Stämmoordföranden tackade samtliga närvarande för deras engagemang och intresse samt till rösträknarna 
för deras arbete med sammanställning av poströster och förklarade därmed stämman avslutad. 

 

Alvik den 19 september 2021 

 

_____________________  ____________________________ 

Jonas Sohlberg  Magnus Wallin 
Protokollförare  Stämmoordförande 

 

 

____________________  ____________________________ 

Pia Bergström   Lisa Norlin 
Justerare   Justerare 
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