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PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF MUNKHÄTTAN I 

MALMÖS EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA DEN 30 MAJ 

2018 

1. Föreningsstämmans öppnande 

Styrelsens ordförande Delawar Sarwary hälsade varmt välkomna till den extra förenings-

stämman och förklarade föreningsstämman öppnad. 

2.  Val av stämmoordförande 

Agneta Boman föreslogs till stämmoordförande. 

Föreningsstämman beslutade att utse Agneta Boman till stämmoordförande. 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Stämmoordföranden anmälde att Jonatan Åstrand-Ferris är utsedd att föra dagens proto-

koll. 

4. Godkännande av röstlängd 

Stämmoordförande meddelade att 26 medlemmar närvarade på stämman, varav 1 genom 

fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgick till 26 enligt upprättad röstlängd.  

Föreningsstämman beslutade att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).  

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma. 

Föreningsstämman beslutade att ge Brf Vicevärd Fredrik Olsson närvarorätt. 

6. Godkännande av dagordning 

Föreningsstämman beslutade att fastställa den till kallelsen fogade fördragningslistan 

som dagordning (bilaga 2). 

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

Michael Andersson och Hansi Andersson föreslogs till justerare.  

Föreningsstämman beslutade att utse Michael Andersson och Hansi Tempel till justerare.  

8. Val av minst två rösträknare 

Michael Andersson och Hansi Tempel föreslogs till rösträknare.  

Föreningsstämman beslutade att utse Michael Andersson och Hansi Tempel till rösträk-

nare.  

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Styrelsen meddelade att skriftlig kallelse, den 16 Maj, anslogs i Brf Munkhättans alla 

trapphus, och skickades till alla hushåll.  
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Föreningsstämman beslutade att fastställa att kallelse skett enligt stadgarna. 

10. Föredragning av underlag för ombyggnad av Gamla Ica-lokalen på Rödkulla-

stigen 3 

Vicevärd Fredrik Olsson föredrog om hur en ombyggnad skulle fungera. För föreningen 

presenterades det två val; Att föreningen själv bygger om lokalen till lägenheter och säl-

jer, eller att ett företag tar på sig att bygger om och sedan säljer lägenheterna.  

Ett företag var på plats, och efter att ha gjort en kostnads/vinstkalkyl beslutade de att inte 

komma med ett anbud.  

11. Beslut om Gamla Ica-lokalen på Rödkullastigen 3 ska byggas om till lägenheter 

eller ej 

Föreningsstämman beslutade att Ica-lokalen på Rödkullastigen 3 inte ska byggas om 

till lägenheter. 

12. Föredragning av styrelsens förslag till nya stadgar 

Jonatan Åstrand-Ferris presenterade styrelsens förslag till nya stadgar. (bilaga 3) 

13. Beslut om att anta styrelsens förslag till nya stadgar 

Föreningsstämman beslutade enhetligt att anta styrelsen förslag till nya stadgar. 

14. Föreningsstämmans avslutande 

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad. 

 

Vid protokollet: 

 

....................................................... 

Jonatan Åstrand-Ferris 

 

 

Stämmoordförande: 

 

…………………………………... 

Agneta Boman 

 

 

Justeras: 

 

…………………………………… 
Hansi Tempel  

  ……………………………………… 
  Michael Andersson 

    

 


