Brf Brunnsviken
Orgnr 716420-4849

Protokoll fört vid extra föreningsstämma 2005-03-14

PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Riksbyggens Brf Brunnsviken

Plats: Sfärens kyrka, Solna.
Tid: Måndagen den 14 mars 2005, kl 19.
Deltagare:
Följande bostadsrätter var representerade: Lägenhetsnummer 2, 4, 19, 27, 28, 29, 30,
33, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 54, 56, 57, 59, 62, 66, 67, 72, 74, 81, 82, 88, 89, 91,
94 och 97 samt 35 och 36 genom fullmakt.
Närvarande var också Johan Öström, SBC.
§1
Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande, Lars-Åke Hansson, öppnar stämman och hälsar de närvarande
välkomna.
§2
Fastställande av röstlängd
Stämman godkänner den vid ingången uppgjorda förteckningen över närvarande
medlemmar (34 st) enligt ovan och fastställer den som röstlängd.
§3
Val av stämmoordförande
Stämman beslutar att till ordförande välja Sven Kinnander.
§4
Val av stämmosekreterare
Stämman beslutar att till sekreterare välja Zahra Gordmard.
§5
Val av person som jämte ordföranden justerar protokollet
Stämman beslutar att till justeringsman välja Hans Holst.
§6
Val av rösträknare
Stämman beslutar att till rösträknare välja Mattias Eriksson och Johanna König.
§7
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman fastställer att kallelse skett i stadgeenlig ordning.
§8
Fråga om nya stadgar samt utträde ut Riksbyggen.
Styrelsen föreslår att föreningen antar de av styrelsen föreslagna stadgarna (daterade
2005-02-16) samt att föreningen utträder ur Riksbyggen. För giltigt beslut i dessa
båda frågor krävs även beslut på nästkommande stämma.
SBC:s jurist Johan Öström redovisar översiktligt den nya lagstiftning inom
bostadsrättens område och svarar på frågor från de närvarande under genomgången av
stadgeförslaget paragraf för paragraf.
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Stämman beslutar
• att föreningen ska anta de av styrelsen föreslagna stadgarna.
Beslutet är enhälligt.
Stämman beslutar
• att föreningen ska utträda ur Riksbyggen.
Beslutet är enhälligt.
§9
Stämmans avslutande
Ordföranden, Sven Kinnander, förklarar stämman avslutad.
Bilaga: De av stämman beslutade stadgarna.
Solna 2005-03-31
Vid protokollet:

Justeras:

..................................
Zahra Gordmard

..................................
Sven Kinnander

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

Hans Holst
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