
Protokoll fört vid extra föreningsstämma med Medlemmarna i 
BRF Knoppen 20, org.nr  702001-1347, den 30 september 2019 
på Kungsholmsgatan 31 i Stockholm 

Närvarande medlemmar: Enligt förteckning i bilaga 1 

§ 1 Stämmans öppnande 

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Per Uppström, som hälsade samtliga 
närvarande medlemmar välkomna till stämman. 

§ 2 Val av ordförande vid stämman 

Stämman beslutade att utse Per uppström till stämmans ordförande. 

§ 3 Val av sekreterare vid stämman 

Stämman beslutade utse Göran Ström till sekreterare vid stämman. 

§ 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 

Det antecknades att 15 röstberättigade medlemmar var representerade vid stämman varav 
en via fullmakt (bilaga 2). 

§ 5 Val av två justeringsmän vid stämman 

Stämman beslutade att utse Josefin Pettersson och Merja Lohela till att justera 
stämmoprotokoll. 

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett 

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad. 

§ 7 Information om installation av fiber i föreningens fastighet (eventuellt beslut fattas 
på kommande föreningsstämma) 

Fredrik Fossengren från Ownit Broadband AB informerade om Ownits erbjudande att 
installera fiberbredband i föreningens fastighet varvid medlemmarna gavs möjlighet att ställa 
frågor. 

Därefter presenterade Åke Franzén styrelsens förberedande förslag gällande installation av 
fiberbredband i föreningens fastighet varvid medlemmarna gavs möjlighet att ställa frågor. 

§ 8 Beslut om ändring av § 4 i föreningens stadgar (enligt styrelsens förslag i bilaga 3) 

Styrelsen redogjorde för förslaget att ändra § 4 i föreningens stadgar. Det noterades att 
stadgeändringen måste besluts på två stämmor varvid det krävs att mer än 50 procent av de 
röstande röstar för ändringsförslaget på den första stämman och att minst två tredjedelar 
röstar för ändringsförslaget på den andra stämman. 



Stämman gick därefter till omröstning där det efter rösträkning konstaterades att antalet 
röster för ändringsförslaget var 11, antalet emot 4 och att erforderlig majoritet därmed 
uppnåtts. 

Stämman beslutades således att godta ändringsförslaget. 

§ 9 Stämmans avslutande 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade stämman avslutad. 

Vid protokollet 

Justeras 

Per Uppström  osefin Pe tersson  

1)År 

Merja-  ohela 
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