HSB Brf Annexet

Protokoll fört vid extra föreningsstämma
i brf Annexet 2017
_________________________________________________________________________________________________________________

Plats: Bibliotekets hörsal, Biblioteksgången 13, Täby
Tid: Torsdag den 21 december 2017, kl. 19.00
1. Föreningsstämmans öppnande
T.f. ordförande Alexander Holmberg hälsar välkommen.
2. Val av stämmoordförande
Hans Jansson, HSB, utses till stämmoordförande.
3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Eva Lindau väljs till protokollförare.
4. Godkännande av röstlängd.
43 medlemmar antecknas som närvarande, varav två via fullmakt och fem biträden.
Röstlängden fastställs till 38. (HB, justerare: Beslutar att genomföra stämman öppen.)
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
Till justerare väljs Helena Brynell och Jonas Berndtsson.
7. Val av minst två rösträknare
Till rösträknare väljs desamma, Helena Brynell och Jonas Berndtsson.
8. Kallelse till extra föreningsstämma
Stämman beslutar att kallelse har skett i behörig ordning.

9. Beslut om fyllnadsval till styrelsen
Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag på tre nya styrelseledamöter. De tre
ledamöterna är Tina Ottosson, Lida Vahid och Jonas Berndtsson och de väljs fram till brf
Annexets ordinarie stämma i maj 2018. Stämman beslutar också att godkänna
valberedningens förslag av Anders Lekman som styrelsesuppleant.
10. Beslut om fasadbyte
Alexander Holmberg redogör för planeringen av fasadbyte på fastigheten. Bytet finns i
underhållsplanen för 2018 och bedöms av styrelsen som nödvändigt. De ställningar som idag
finns på fastigheten (för takbygget) ska dock inte användas vid fasadbyte.
Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att fortsätta projekteringen av fasadbytet.
11. Övriga frågor
Inga stämmobeslut tas under punkten övriga frågor. Stämman avslutas kl. 19.50. (HB,
justerare: 19.47.)
Medlemmarna ställer däre er frågor kring bygget av åttonde våningen, byte av
fastighetsskötare och ekonomisk förvaltning, ersättning för bristande värme, eventuell
avgi sreduktion pga av takbygget, bokning av tvättstuga, omräkning av andelstal, m.m.
Alexander Holmberg förklarar att ytterligare en extra stämma ska hållas i januari, för beslut
om den ekonomiska planen. Hans Jansson meddelar att HSB nya stadgar ska antas och att
den extra stämman är lämplig för en första läsning.
Täby 31 december 2017
Stämmoordförande
Hans Jansson--------------------------------------------------------Sekreterare
Eva Lindau------------------------------------------------------------Justerare
Helena Brynell ------------------------------------------------------Justerare
Jonas Berndtsson----------------------------------------------------
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