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Protokoll från extra stämma 2009-10-01 i Brf. Riksrådsvägen 

Sekreterare: Datum: Plats: 


Marfin Misgeld 2009-10-01 Butiken, Riksrådsvägen 109 


Närvarande: Se röstlängd i bilaga. 
Bilagor: Dagordning (Bilagorna finns tillgängliga 

Röstlängd från styrelsen vid förfrågan.) 

1. 	 Mötets öppnande 
Ordföranden NHs-Erik Berg förklarade mötet öppnat och hälsade alla 

närvarande välkomna. 


2. 	 Godkännande av dagordning 
Beslöt stämman 

att fastställa dagordning enligt bilaga. 


3. 	 Val av stämmoordförande 

Beslöt stämman 

att välja Lars Truedson, hus 121, till stämmoordförande. 


4. 	 Anmälan av protokollförare 
Anmälde styrelsen och stämmoordföranden att Barbro Flermoen, hus 92, 
kommer att föra protokoll över stämman. 

S. 	 Val av två justerare Hlllka rösfräknare 

Beslöt stämman 

att välja Magdalena Marklund, hus 73 och Michael Nork, hus 197, till 

justerare tillika rösträknare. 


6. 	 Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning 


Kallelse ska vara medlemmarna till handa en vecka innan extra stämma. 

Informerade Barbro Flermoen om att kallelse utdelats i samtliga 

medlemmars brevlådor 17 september, två veckor innan mötet. 


Beslöt stämman 

att konstatera att mötet är utlyst i stadgeenlig ordning. 


7. 	 Fastställande av röstlängd 

Meddelade Barbro Färninger att 22 rös"tberättigade medlemmar i, J. ' 
nä~~ra~e, plus 1 medlem med fullmakt för en person. .tid I Il/L 
Beslot stamman ~1Jtt( 
att fastställa röstlängd enligt bilaga. 	 f . j11.. 
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8. Förslag på nya stadgar 
Barbro Flermoen redogjorde för det beslut som fattades på ordinarie 

årsstämma och kort om anledningen til! bytet av stadgar. Det förslaget 

som antogs på årsmötet har skickats ut tillsammans med kallelsen. 


Förslaget antogs enhälligt. med 23 räster för. ~e G1L:>. t"" <f~/, , 

9. Avslutning 

Lars Truedson tackade för visat intresse och avslutade mötet. ;'1ut 
Vid protokollet: 

Justerare 


