
Protokoll fort vid extra foreningsstamma med medlemmarna
i HSB Brf Bavern i Stockholm med anledning av byte av verksamhetsar fran brutet (1
september-31 augusti) till kalenderar (1 januari-31 december) samt antagande av 2003
ars normalstadgar.

Onsdagen den 14 april 2010 klockan 18.30

Lokal: Foreningslokalen Nybrogatan 85n

DAGORDNING ENLIGT KALLELSE

§ 1 Oppnande

Styrelsens ordforande Arne Lord halsade medlemmarna valkomna och oppnade
foreningsstamman.

§ 2 Val av ordforande

Stamman valde Ulf Melchior som stammans ordforande.

§ 3 Upprattande av forteckning over narvarande medlemmar

Vid stamman var 28 rostberattigade medlemmar representerade.
(Bilaga 1)

§ 4 Faststallande av dagordning

Dagordningen faststalldes enligt forslag utsant med kallelse.

§ 5 Val av tva personer att jamte ordforande justera protokollet.

Till att jamte ordforanden justera dagens protokoll och tillika
fungera som rostraknare valdes Mikael Bjorklund och Anna-Karin Pehrson.

§ 6 Fraga om kallelse behorigen skett

Stamman fastslog att kallelse skett i behorig tid.

§ 7 Godkannande av foreningsstammans beslut att byta
verksamhetsar.

Beslutet vid den ordinarie foreningsstamman den 8 februari 2010 fattades med
acklamation och aven vid denna stamma var medlemmarna eniga att foreningen
ska byta verksamhetsar fran det brutna 1 september-31 augusti till kalenderar 1
januari-31 december.



§ 8 Godkannande av foreningsstammans beslut att anta 2003 ars
normalstadgar.

Beslutet vid ordinarie foreningsstamma den 8 februari 2010 fattades med 26 ja-
roster mot 21 nej-roster.

Ordet lamnades fritt och Viveka Akerhielm fragade angaende § 6 i det nya
forslaget "Om det kan antas att forvarvaren inte avser att bosatta sig permanent i
bostadsrattslagenheten bar foreningen i enlighet med regleringen i § 1 ratt att
vagra medlemskap". Styrelsen besvarade fragan med att fortydliga att det i
paragrafen star "ratt att" och att man inte bar nagot emot att
bostadsrattsinnehavarna nyttjar sina lagenheter som overnattingslagenheter. Att
det daremot ar ett problem med att fa kontakt med agare till bostadsratter vid
andrahandsuthyrning ar en annan fraga.

Vid dagens rostning var stamman fullstandigt enig om att anta de nya stadgarna.

Stamman gav styrelsen i uppdrag att belysa fragestallningen om HSB-
medlemskap separat.

§ 9 Ovriga arenden

Fragan angaende balkongbyggnationen vacktes och Arne Lord berattade att
balkonggruppen tillsammans med vald byggfirma ska genomfora ett
informationsmote den 28/4 dar intresserade medlemmar kan teckna sig for en
intresseanmalan och se prisuppgifter. Nar tidsfristen for svar till byggfirman gatt
ut kan planeringen av balkonger paborjas. Planerad byggstart under hosten.

Fragan angaende forsaljning av foreningens ravind vacktes och Krister
Ragnarsson berattade att offertutformandet ar i slutskedet men det firms inte
nagot preciserat datum for information i nulaget.

§ 10 Avslutning

Darefter avslutade Ulf Melchior dagens stamma och tackade for visat intresse.

Vid protokollet Justeras
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Amia-Korin Pchraon


