
Protokoll från extra stämma i Brf Brinckan-
Lehusen 

Stämman genomfördes via poströstning där röster har lämnats senast den 12 december klockan 17.00 i Brf Brinckan-
Lehusens brevlåda på Fatburs Kvarngata 17–19. 

Tid: 12 december 2022 klockan 18.00 

Plats: Brf Brinckan-Lehusens styrelserum på Fatburs Kvarngatan 25–27 

 

1. Stämmans öppnande  
Stämman öppnades klockan 18.00. 

2. Val av stämmoordförande  

Stämman valde Charlott Jerndahl Willner genom 111 röster för, 8 röster emot och 4 blankröster. 

3. Godkännande av dagordningen  
Stämman godkände dagordningen genom 111 röster för, 8 röster emot och 4 blankröster. 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

Stämmoordförande valde att själv föra protokoll vid stämman. 

5. Val av två justerare och rösträknare  
Till följd av sjukdom måste en av föreslagna rösträknare tillika justerare utgå och ersättas av annan medlem.  

Till justerare och rösträknare utsågs Sofia Tengvall och Anna Hedsäter med 111 röster för, 8 röster emot och 4 
blankröster. 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst  

Stämman ansågs sig i stadgeenlig ordning med 111 röster för, 8 röster emot och 4 blankröster. 

7. Fastställande av röstlängd  

Stämman fastställde röstlängden med 111 röster för, 8 röster emot och 4 blankröster 
Via några röstsedlar har kommentarer inkommit vilka lämnats till styrelsen för handläggning. 

8. Ärenden som styrelsen upptagit kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 31 §.  

Proposition från styrelsen gällande uthyrning av lokal.  
Stämman beslutar att styrelsen ska flytta tvättmaskinerna i 22:ans tvättstuga till grovtvättstugan och hyra ut 
tvättstugan i 22:an som lokal, med 108 röster för samt 15 röster emot.  

4 röstande plus ytterligare en medlem utan röstsedel har ”bestridit giltigheten i denna röstning”.  

9. Avslutande  
Stämman avslutades 19:15. 

 

 

 

Charlott Jerndahl Willner 

Stämmoordförande och protokollförare 

 

 

Justeras: 

 

 

Sofia Tengvall    Anna Hedsäter 

Comfact Signature Referensnummer: 1510430
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