
Protokoll fört vid extra föreningsstämma med Bostadsrättsföreningen 
Trädgården i Hässelby, organisationsnummer 769623-2789, den 24 oktober 
2015

Denna extra föreningsstämma hölls med anledning av styrelsens förslag till ändringar i 
föreningens stadgar enligt bilaga 2.

§1 Den extra föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lennart Arnberg

§2 Till ordförande för stämman valdes Tommy Matsson.

§3 Ordförande för stämman anmälde Lars-Inge Eriksson som sitt val av protokollförare.

§4 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Tove Nilsson och Hans Gybäck

§5 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst besvarades med ja.

§6 Fastställande av röstlängd. En förteckning över representerade medlemmar upprättades 
enligt bilaga 3. Förteckningen godkändes som röstlängd.

§7 Styrelsens förslag till nya stadgar föredrogs för stämman. Stämman beslutade att 
enhälligt anta styrelsens förslag till nya stadgar enligt bilaga 2 med förändring av 35§: 
Meddelanden delges genom anslag i föreningens fastighet och genom publicering på 
föreningens hemsida.

Ordförande påminde om att beslutet om stadgeändringen blir giltig bara om det antas på två
efter varandra följande föreningsstämmor, och att det på den andra stämmans krävs minst 
två tredjedelar av de röstande eller den högre majoritet som krävs enligt 7:e kapitlet §15 i 
lagen om ekonomisk förening, röstar för förslaget.
Beslutet skall därför tas upp till förnyad prövning vid nästa ordinarie föreningsstämma.

§8 Styrelsen informerade stämman om status beträffande byggandet av cykelställ med tak 
för ett 60-tal cyklar fördelade på två platser mellan hus 36-38 och 38-40. Styrelsen 
redogjorde för tänkbar konstruktion samt inkomna offerter och kostnader.
Styrelsens fråga om stämman ansåg det var önskvärt med tak över cykelställen besvarades 
med ja.
Stämman uppdrog till styrelsen att till kommande årsstämma lägga fram alternativa förslag 
till val av cykelställ med tak.

§9 Ordförande för extrastämman tackade de närvarande och föreningsstämman avslutades.

Protokollförare Ordförande vid föreningsstämman

_____________________________ ______________________________
Lars-Inge Eriksson Tommy Matsson

Justerare 1 Justerare 2

_____________________________ _______________________________
Tove Nilsson Hans Gybäck

Bilagor:  1) Kallelse   2) Förslag till stadgeändringar    3) Röstlängd med fullmakter


