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Datum:

2003-08-30

Benämning:
Nummer:

PROTOKOLL

2

Brf SNÖSÄ TRA 229
STYRELSEN

PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA,

AVSKAFFANDE

AV INRE FOND

'~ol~Plats:

Innergården

Närvarande:

Lars Nyblom
Gunnar Samuelsen
Kerstin Falne
Björn Larsson
Marianne Karnehammar
Kibebe Tsehai
Eva Holmström

Ordf

samt ytterligare 14 boende på gården
Frånvarande från
styrelsen:

§1

Per-Göran Bornold
Ljiljana Cvitanovic-Juric

Extra föreningsstämmans

öppnande

Lars sade några ord om vad boende i en bostadsrättsförening innebär
och beskrev skillnader mellan boende i eget hus och i bostadsrätt. Ansåg att det fanns en hel del fördelar med vårt sätt att bo, bland annat
sammanhållning och att det går lättare att anordna gemensamma aktiviteter som exempelvis det jubileum som skall firas efter detta mötes
avslutande. Lars hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet
öppnat.

'--

§2
~/

Val av ordförande vid extra föreningsstämma
"Stående" dvs Lars Nyblom valdes till ordförande.

§3

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Totalt 18 medlemmar var närvarande. En medlem hade lämnat fullmakt. (Förteckning finns.)

§4

Fastställande av dagordningen
Dagordningen ansågs vara i sin ordning och fastställdes.

§5

Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
Till justerare av protokollet utsågs Liisa Casseborg och Christian LarsSidan 1 av 3
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son.

§6

Fråga om kallelse behörigen skett
Kallelsen till mötet gick ut fyra veckor i förväg vilket av stämman ansågs ha skett på korrekt sätt.

§7

Beslut i ärendet om avskaffande av inre fond och ändring av stadgar för föreningen
Den 11 juni 2003 tillstyrktes förslaget om avskaffande av inre fond. Det
krävs två möten/stämmor för att en ändring skall kunna genomföras
och detta är således den andra.
Förslag till stadgeändring med följande nya lydelse:
Fonder
§22
Inom föreningen skall bildas följande fonder:
•
Fond för yttre underhåll
•
Dispositionsfond
A vsättning till fonden för yttre underhåll skall ske i enlighet med antagen underhållsplan enligt 21
Det överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet skall avsättas till dispositionsfond.

§

Beslut:
Inre fonden avskaffas.
'-...J

§8

Extra föreningsstämmans

avslutande

Mötet avslutades härmed.

~'XCd~
Ordförande
rs~V~'/

Liisa Casseborg
Justerare

~aJ~
Eva Holmström
Sekreterare
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Förteckning av närvarande medlemmar

HSB Brf Snösätra 229, extra föreningsstämma, 30 augusti 2003
Närvarande ord medlemmar:

Övriga:

Lars Nyblom
Gunnar Samuelsen
Eva Holmström
Marianne Karnehammar
Nyberg Jörgen
Kerstin Falne
Anita Prins
Liisa Casseborg
Doris Nyblom
Mohamed Adnan Pharaon
Mikael Olsson
Lena Zander
Tsehai Kibebe
Sven Thorselius
Monica Gehrke
Barbara Palm
Glenn Woods
Karin Tidbeck
Lennart Holmgren
Franco Palombit

Björn Larsson HSB ledamot

Medlem som lämnat fullmakt:
Per Rosenvik
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