
PROTOKOLL 
fört vid extra föreningsstämma med 
HSB:s Bostadsrättsförening Imalra i 
Akalla den 14 oktober 2015 i 
Akalla kyrka, Siboliusgången 7 

$ 1. Stämmans öppnande 

Christer Modin hälsar de närvarande medlemmanma välkommen och förklarar föreningsstämman 
för öppen. 

5 2. Val av ordförande vid stämman 

Till ordförande för stämman väljs Hans Jansson, 

$ 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 

Hans Jansson anmäler Marcus Holmgren att för dagen föra protokoll. 

$ 4. Godkännande av röstlängd 

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avplockning vid 
ingången till stämmolokalen. 

Fönleckningen upptar 37 röstberättigade medlemmar. 

Stämman beslutar, 

att godkänna förteckning som röstlängd samt att fastställa röstlängden til 37 röstberättigade. 

Bilaga 1, 

$ 5. Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning hade utdelats med kallelsen. 

Stämman beslutar, 

att fastställa dagordningen. 

Bilaga 2. 

8 6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av 
rösträknare 

Till att jämte mötesordförande justera dagens protokoll sam rösträknare föreslogs 

Lilians Bennis och Fatie Jarahmadzaie 

Stämman beslutar, 

att välja Liliane Bennis och Fatie Jarahmadzaie till justerarere samt rösträknare. 

Justeras



£ 7. Fråga om kallelse behörigt skett 

Kallelse till stämman och bilagor hade distribuerats till alla medlemmar i slutet av vecka 40. En 
justering där frågan om stadgar och andelstal separerades anslogs i trappuppgångar tisdag 628 
oktober. 

Stämman beslutar. 

alt anse sig behöngen kallad. 

$ 8. Beslut gällande nya stadgar 

Stämmoordförande föredrag en muntlig sammanfattning av nya normal stadgarna. 

Under genomgången gavs möjlighet att ställa frågor som omgående besvarades. 

Stämman beslutar, 

att anta de nya stadgarna andra läsningen. 

Beslutet noterades som enhälligt. 

5 9. Fastställande av andelstal och omläggning av avgift för bostadsrätter 

Styrelsen föredrog bakgrunden till nuvarande fördelningsgrund. 

Under genomgången gavs möjlighet att ställa frågor som omgåonde besvarades. 

Stämman beslutar, 

att anta de nya nya andelstalen. 

Beslutet noterades som enhälligt. 

$ 10. Brandinspektören informerar 

Brandinspektör från Kista brandstation presenterar säkerhetsförebyggande åtgärder för att 
förhindra bränder i hemmet och gemensamma utrymmen. 

Styrelsen presenterar sedan ett förslag gällande införande av säkerhetspaket bestående av 
brandlarm och kameror i gemensamma utrymmen. Där styrelsen yrkar bifall att genomföra 
säkerhetspaketet, 

Efter en längre frågestund med liviga diskussioner, beslutas att ajourneras stämman i 5 minuter. 

Styrelsen drar därefter tillbaka det presenterade förslaget och väljer att återkomma med ett 
tydigare och omarbetat förslag til nästa stämma. 

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att behandla frågan på nästa stämma. 

6 11. Extrasämman avslutas 

Hans Jansson förklarar 2015 års föreningsstämma för avslutad.




