
 

 

 

 

Protokoll  

Fört vid bostadsrättsföreningen Tangens 

extra föreningsstämma 19 september 2021. 

 

 

1. Föreningsstämmans öppnande 

Brf Tangens ordförande Ann Rosenbeck öppnar stämman. 

 

2. Val av stämmoordförande 

Fred Åkesson väljs till ordförande av föreningsstämman. 

 

3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare  

Margaretha Lindahl utses till protokollförare vid föreningsstämman. 

 

4. Godkännande av röstlängd 

Förteckning över vid stämman närvarande röstberättigade uppgår till 22 stycken, varav två genom 

fullmakt, därtill tillkommer 123 stycken poströster. Totalt 145 stycken röstberättigade. Årsstämman 

godkänner röstlängd. 

 

6. Godkännande av dagordning 

Föreningsstämman, närvarande 22 stycken röstberättigande och 123 stycken poströster, godkänner 

dagordningen. 

 

7. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet 

Föreningsstämman, närvarande 22 stycken röstberättigande och 123 stycken poströster, väljer Olle 

Nevenius och Seve Jan van der Graaf till justerare. 

 

8. Val av minst två rösträknare  

Föreningsstämman, närvarande 22 stycken röstberättigande och 123 stycken poströster, väljer Olle 

Nevenius och Seve Jan van der Graaf till rösträknare. 

 

9. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning 

Föreningsstämman, närvarande 22 stycken röstberättigande och 123 stycken poströster, fastställer 

att kallelse och stämmohandlingar har sänts ut i stadgeenlig tid. Föreningsstämman anses därför 

vara behörigt utlyst.  

 

10. Fråga om förnyat beslut om utbyggnad av parkeringsgarage P2 

Rolf Lindblad begär ordet. Hans åsikt är att frågan bör återremitteras till styrelsen för förnyad 

behandling. Styrelsen bör ha ett eget förslag som föreningsstämman ska ta ställning till.  



 

 

Föreningsstämman beslutar, genom rösträkning, att ärendet inte ska återremitteras till styrelsen, 6 

närvarande röstberättigade röstade för en återremittering och 16 närvarande röstberättigade 

röstade emot en återremittering. 

Föreningsstämman beslutar, genom rösträkning, att säga nej till en utbyggnad av parkeringsgarage 

P2. Röstfördelning: 

13 av de närvarande röstberättigade röstade nej 

7 av de närvarande röstberättigade röstade ja 

2 av de närvarande röstberättigade avstod från att rösta. 

Av de inlämnade poströsterna röstade 

106 boende nej  

17 boende ja. 

Slutresultat: 

119 boende i brf Tangen har röstat nej till en utbyggnad av parkeringsgarage P2 

24 boende i brf Tangen har röstat ja till en utbyggnad av parkeringsgarage P2. 

  

11. Föreningsstämmans avslutande 

Föreningsstämmans ordförande förklarar föreningsstämman avslutad. 

 

Vid protokollet 

 

 

Margaretha Lindahl 

 

Justeras 

 

 

Fred Åkesson  Seve Jan van der Graaf  Olle Nevenius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


