Protokoll fört vid Extra föreningsstämma
i bostadsrättsföreningen Knoppen 20, org.
nr 702001-1347, den 28 Februari 2019 på
Fridhemsgatan 29 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styelsens ordförande Erik Sjöqvist som hälsade samtliga närvarande välkomna.
§ 2 Val av ordförande för mötet
Stämman beslutade att välja Göran Ström till ordförande för mötet.
§ 3 Val av sekreterare för mötet
Stämman beslutade att välja Åke Franzén till sekreterare för mötet.
§ 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Följade nio (9) röstberättigade medlemmar var närvarande:
Lägenhetsnummer
55
5

Namn
Axel Klingenstein
Erik Sjöqvist

28

Anders Åbjörn

23

Britt-Marie Sandberg

72

Göran Ström

20

Ingrid Eriksson Karth

9

Gunilla Jarl

44

Åke Franzén

29

Ewa-Marie Ås

§ 5 Val av två justeringsmän för mötet
Stämman beslutade att välja Anders Åbjörn och Ingrid Eriksson Karth till att justera stämmoprotokollet
för mötet.
§ 5 Fråga om kallelsen till stämman behörigen skett
Stämman gav enhälligt bifall
§ 6 Beslut om ändring av föreningens stadgar §§ 30 (enligt styrelsens förslag i Bilaga 1).
Ordföranden redogjorde för ändringsförslaget av paragraf 30 i föreningens stadgar.
Stämman gav enhälligt bifall till ändringen.
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1(2)

Vid protokollet

Åke Franzén

Justeras

/61'/A
Ingrid Eriksson Karth

Anders Åbjörn

2(2)

Bilaga 1
2019-01-21

FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV STADGAR
FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KNOPPEN 20, § 30 (Punkt 6)
Vänligen notera: det förslag till ändring av § 30 som lades fram på föreningsstämman den 18 april
2017 har utgått. Förslaget nedan är ett nytt förslag om vilket det röstas för första gången på
föreningsstämman den 23 april 2018.
Besult om ändring av stadgar kräver beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor.
Styrelsen föreslår att den extra föreningsstämman den 28 Februari 2019 fattar beslut om ändring av
§30 i föreningens stadgar enligt följande.
§ 30
§ 30, nuvarande lydelse
Medlem, som önskar visst ärende på ordinarie
föreningsstämma, skall skriftligen anmäla
ärendet till styrelsen senast tio dagar före
stämman.
§ 30, förslag till ny lydelse
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på
ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen
anmäla ärendet till styrelsen senast den 1 mars.
Kommentar till föreslagen ändring
Styrelsen föreslår att sista tidpunkt för att lämna in ärenden till ordinarie föreningsstämma ska
ändras från tio dagar innan stämman till den 1 mars. Syftet med den föreslagna ändringen är att
säkerställa att samtliga ärenden som ska behandlas på stämman tydligt kan anges i kallelsen, d.v.s.
även motionerna.1 den föreslagna lydelsen har även ordet "behandlat" lagts till.

Stockholm i januari 2019
Brf Knoppen

