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Protokoll tört \'id extra stämma

i I ISB:s bostadsrättshrening
nr 26{i SVARTVIK i Minneberg 20I6- I l-2,1

§

1.

Stämmaus öppnande

löreningens ordliirande Agnetha Lund hälsade alla välkomna och lijrklarade
stiimman öppnad.

§

2.

Val av stämmoordlomnde

'Iill
§

3.

stämmoordliirande valdes Janurban Modish-

Beslut om öppen eller sluten stämman

Stärnmoordlömnde frågade om stämman skulle var en öppen stiimma vilket stämman iörst godkände. Frågor uppstod därefter vad detta betydde. Ordlörande lijrklarade då att sedan lörstajuli 20 i 6 så finns det en ny lag som säger att stiimman
skallvam slulen om inte stämman fattar ett enhetligt besiut om atl den skall vara
öppen. I cn sluten stämma dellar endast medl()mmar och mötesf'unktionärer. Ordlorandc infornerade då om att det vore lämpligt att ha en öpper stämma då sryrelsen bjlLdit in: en jurist t'rån I ISB Stockholm Iör att hjälpa till vid juridiska frågor.
liireningens liiwaltare 1ör att vara behjälplig mcd bygg- och lörvaltningsteknisk.r
tlågor samt Iörellingens ekonom ltjr att kunna svara på ekonomiska frågor.
Staimmoord{iirande slällde därefter om liågan om stämman skulle vara öppen. Jan
Liden och l,ennan Högzell krävde då att stämman skulle vara sluten, någon motivering till deras önskan iämnades inte.
Stämman beslutade därefter att stämman skulle vara sluten och de inbjudna funktionärcma lämnande rummet.

§

4.

Anmälan av stämmoordförandes val av protci{oilförare

Stämmoordtö.ande anmälde Monica Nrodigh

§5.

till protokollfijrare.

Godkännande av röstlängd

Rösllängd upprättades genom a!prickning i mcdlcmsiiirteckningen.
Stämmirn beslutade fhstställa antalet röstberättigade
des genom fullmakt. Bilaga i

§6.

till

58. varav två represenlera-

Val av två justeringsmän

Till justerare valdes Arne Nysren och Tomas
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§7.

Val av rösträknare

Staimman valde Börje Jonsson och Anders Dunemyr

§8.

till röstriiknare

Godkännande av dagordning

Den med kallelse angivna dagordningen godkändcs. Bilaga 2.

§

9

Fräga om kallelse skett i behörig ordning
Stämnroordförande lrågade om kallelse skctt i behörig ordning.

Kallcisc har satts upp i poftama 2016-10-27.
Stämman fastställde att kallelse har skett i rätt rid och att stämtnan var behörigen
utl"Yst.

§

10 Inkomna ärende attbehandla

av en extrastämma

Stämmoordörande inlbrmemde om vad denna extrastämma, som begä{s av en
mino(itet (61 st) av medlemmama" skall avhandla.

I ärendet (motionen) till exhastämman måste det finnas ett sdligt,lrkande som
stämman skall ta ställning till (röstja eller nej).
Motionen innelröll iiiliande re\t:
lVotion om extra föreningsstämma kring föreslagen trapphusrenovering
Bakgtund:
Styrelsen har skicket ut en enkät med frågor kring föreslagen trapphusrenovering
Undertecknade yrkar atl styrelsen, innan beslut kting trapphusrenoveringen fattas
sen, tillkallat en extra förcningssämma d* styrelsen redovisar:

i styrel-

12-

De enkätsvar sam styrelsen ethällit
Budgeterade kostnader för slipning av golv
Budgeterade kostnader för ljuskällot
Budgeterade kostnader f målningsaheten
Budgeterade kostnader för inredning, dvs bänkar, anslagstavlor och namn på dörr-

6-

Hur styrelsen avser säketställa en för medlemmama kostnadseffektiv upphandling
med flera anbud

3.
45.

Yrkandct i detta ärende (motion) är sålcdes att kalla till en exlrastämma och det
till och inget annat.

var detta som s[imman skulle ta stäl]ning

De! länns uppfattning på sutnman aft även trapphusrenoveringen skulle behandlas
med dä skulle ärendet (motionen) varit utfomad på ett annal sätt så aft alla liircningen medlernmar hadc kunna ta ställnin-e till om man skulle vara mcd på stämman eller ej.
Sryrelsens ordlörande Agnetha Lund redogiorde 1ör hur styreisen hanterar trapphusrenoveringcn och hur man redan har informerat orn alla dc l'rågeställningar
som bcrörs i molionen. Vidare informeradcs om att reno,,,ering a\, lmpphusen är
cn underhällsålgird som enligt underhällsplanen redan skulle ha Lrtfijrts 2012. Atr
sköta underhåll är styrelsens ansvar inte en ärcndc tör cn stämma.

j(3)
Mot den rcdogjorda bakgrunden yrkade dtulijr st""-relsen avslag på motionen.

livlig och stundtals

upphetsad diskussion Iöljde nu, där de flesta inläggen
handlade om trapphusrcnovcrinB och inte om den t'räga som stämtnan skulle besiuta om.
En

För att konma till beslut sloppade stämmoordliirandc vidare in1äggr som inte berörde del :imne som stämman skullc ta bcslut om. nämligen att kalla tjll en extra

liircningsstämma.
Jan Lidel] begärde dll Iå tiil protokollet att stämmoordlijrande hindradc mcdlemmama att diskutera de fråqor man motionerat om. Stämmoordförande pipekade
då att han inte hindrat någon att prata om yrkandet men att trapphusrenoveringen
inte var det som stämmån skulle ta ställning till.

Stämman hadc ctt vrkande att ta ställning
slå motionen.

till

och det var styrelsens yrkande att av-

Stiimman beslutade mcd enkel majoritet efler en fiirsöksvolering att avslå motionen.

hgen medlem begärde rösträkning.

11 Sämma
Stämmans

och

Modigh

Arne rr_ygren

avslutning
Modigh tackade de niirvarande visad Ltppm?irkextrastiimman avslutad.

Monica Modigh

i11u tkh,-_

Tomas Ekbom

