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Protokoll fört vid extrastämma HSB Brf 81 Västgötaresan
Tisdagen den 14 Februari, 2017
Plats: Samlingslokalen, Västgötaresan 95, Uppsala
Närvarande: Närvarande vid stämman var 21 personer, varav 20 röstberättigade
medlemmar. Samt Christer Andersson från HSB och Stina Eklöf från HSB.

1. Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Viktoria Rydberg hälsade alla varmt välkomna och förklarade
stämman öppnad.
2. Val av ordförande vid stämman, 2 st. justeringsmän och protokollförare.
På förslag av styrelsen väljs Christer Andersson till ordförande vid stämman.
Stämman utser Anna Svall och Enn Maripuu till justeringsmän.
Mötets ordförande utser Jenny Malm till protokollförare vid stämman.
Bilaga 1
3. Godkännande av dagordning
Stämman beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning.
4. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Stämman anser att kallelse skett enligt stadgarna.
Bilaga 2
5. Upprättande och fastställande av röstlängd
Vid ankomsten prickades medlemmarna av mot en aktuell medlemsförteckning.
Antalet närvarande röstberättigade medlemmar var 20 personer.
Stämman beslutar att medlemsförteckningen skall gälla som röstlängd.
6. Beslut om att anta nya stadgar
Ordförande Christer berättar i korthet om dom nya stadgarna och vad som skiljer dom
åt mot dom nuvarande. Ordföranden anmäler dessutom att styrelsen beslutat ändra
lydelsen i § 31, p 5 till “insida ytterdörr samt beslag, handtag, gångjärn, tätningslister
och brevinkast” med följdändring i § 32, p 5 “ytterdörr, med lås och nycklar samt i
förekommande fall för brevlåda, postbox och staket”.
En medlem anmärker att föreningen sannolikt fått en felaktig firmabeteckning i § 1.
Detta kommer att kontrolleras mot föreningens registreringsbevis hos Boverket och
vid behov rättas till inför den ordinarie årsstämman.
Extrastämman beslutar enhälligt att anta stadgeförslaget.
7. Fyllnadsval av valberedning fram till årsstämman 2017
Styrelsen informerar att föreningen inte har någon valberedning och eftersöker nu en
sådan fram tills den ordinarie årsstämman.
Ingen anmäler sig vid stämman. Styrelsen ger tillåtelse att anmäla sig i efterhand om
man ändrar sig.
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8. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse under mötet och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet den 14 februari, 2017

Je ny Malm, Protokollförare

Christer Andersson, Ordförande

Anna Svall, Justerare

Enn Maripuu, Justerare
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Bostadsrättsföreningen HSB BrfB 1 Västgötaresan

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA MED
HSB BRF $1 VÄ$TGÖTÄRESAN
ANTA NYA STADGAR HSB 81 NORMALSTADGAR version 5

Tid: Tisdagen den 14 februari 2017 kl. 19:00

(fel dag vid tidigare utskick denna gäller)

Plats: Västgötaresan 95 1 samlingsalen (1 expeditionsbyggnaden)

Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av mötesfunktionärer; ordförande vid stämman, två justeringsmän.
Mötesordförande utser protokollförare.

3. Godkännande av dagordning
4. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
5. Upprättande och fastställande av röstlängd
6. Beslut om att anta nya stadgar
7. Fyllnadsval av valberedning fram till årsstämma 2017
8. Mötet avslutas.

Inför årsstämman 2016 inkom en motion från bostadsrättshavare angående
föreningens stadgar. Skälen var att de nya följer aktuell lagstiftning bättre,
lättare att förstå för medlemmarna i föreningen samt att de stämmer överens med
HSB:s värderingar idag vilket är viktigt.
Den då sittande styrelsen tog beslut om att påbörja processen med att genomföra
stadgeändringen under hösten 2016.
Nuvarande stadgar finns tillgängliga på föreningens hemsida under listen stadgar.
www. hsb. se/uppsata/brf/vastgotaresan

