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Protokoll {tirt vid extra fiireningsstämma i Brf Skärkarlen 6,

2015-06-17 i fd föreningslokalen Sigrid Undsets gata3?, %tr ned.

§1 Stämmans öppnande

Styreiseordförande Marie Alsterftilt hälsade alla välkomna och ftirklarade stämman ftir
öppen.

§2 VaI av ordfiirande liir stämman

Till ordfiirande ftir stiimman valdes Sara Lindqvist som bjudits in från Deloitte.

§3 AnmäIan av stämmoordfiirandens val av protokollliirare

Stämmoordftir:anden anmälde Marie Alsterftilt att föra dagens protokoll.

§4 FaststäIlande av röstlängd

25 stycken röstberättigade medlemmar var ntirvarande varav 7 s§cken fullmakter.

Röstlängden bifo gas protokollet.

Stärnman beslutade att fastställa röstlängden.

§5 Godkiinnande av dagordning

Stiimman godkåinde ftirslaget till dagordning.

§6 Val av två justeringsmåin tillika rösträknare

Till att justera dagens protokoll samt tillika rösträknare utsågs Annika Holm och

Petter Larsson Gareia.

§7 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelse med dagordning delades ut lördagen den 5 juni, detta har skett genom utdelning i
samtliga brevlådor samt anslag i portuppgångar och på hemsidan.

Stämman beslutade att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

§8 Presentation av planerad ombyggnad

Helena Willman fi'an arkitektkontoret presenterade fi)rslag på ombyggnad av

ftireningslokalen. Förklarade regler kring ombyggnation och att dagens regler kräver att det

?ir handikappanpassat och tillgringligt. Det blev en del frågor kring utemi§ön som Helena
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svarade på samt noterade ftirslag som läimnades av medlefilmar.

§9 Stadgeändring - andra beslutet

Sara Lindqvist och Eva Castensson fiiredrog i stora drag bakgrunden till frågan samt

redogiorde ftir det fr regående stiimmobeslutet.

Den ordinarie fiireningsståimmanhölls den 19 maj-

Stämman beslöt enhälligt att anta de nya stadgama. Då den fiireslagna ändringen har få*t

erforderlig majoritet pätvä efter varandra fii§ande ståimmor åir dessa nu gällande.
Registrering hos Bolagsverket krävs innan de kan tillämpas.

§10 Val av valberedning

Stlimman beslutade att våilja SusannaNylön och Marie Lawrence till valberedning.

§11 Stämmars avslutande

Då inga övriga ärenden forelåg ftirklarade ordftiranden stiimman avslutad.

Vid protokollet:

Petter Larsson Garcia

Bilagor:

Deltagarfilrteckninglröstlängd ftir Brf Skärkarlsn 6
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Marie Alsteräldt


