
Bostadsféirzningen
Kafimgen upa
S‘ryrelsen

Protokoll fer extra fdreningsstamma i
bostadsfdreningen Kattingenupa.

Mandagen den 6 maj 2019 kl 19:00, Entrén, gathuset, Fridhemsgatan 64

1. Stiimmans fippnande
Ordférande Peter Pagindppnade metet.

2. Faststallande av dagordning
Dagordningen faststalles

3. Val av ordffirande ffir stamman
Sittande ordfb’rande Peter Pagin valdes.

4. Val av protokollfb’rare
Lars Forssell anmaldes som styrelsense val av sekreterare.

5. Val av tva justeringsman tillika rfistrfiknare
Cristian Jonsson och Ul fErikssonvaldes somjusterare.

6. Fraga omstamman blivit i behiirig ordning utlyst
Stamman fanns vara i beherig ordning utlyst.

7. Faststallande av rfistlangd

Namn Lagenhet
Peter Pagin 30/31
Kathrin Glfier 30/31
Lars Forssell 40
U l fEriksson 39
Mattias Lagergren 12
Mats Blomberg 14
Sara Gestrelius 23
Christian Jonsson 27
Torbjdrn Furaker 36
Fredrik Norlin 37

8. Beslut 0m andring av f6reningens stadgar
Beslut omandring 1,§5z ”Arsavgiften faststalls avstyrelsen. Den skall erlaggas manadsvis
i férskott senast den sista helgfria dagen i manaden innan.”

Andring fran "kvartalsvis" med tillhfirande specificering av manader fer betalning.

Beslut 0m andring 2, §5: ”Vid everlatelse av nyttjanderatt kommer enadministrativ avgift
att tas ut. ”

Har ersatts "bostadsratt" med "nyttjanderatt", i enlighet med Bolagseverkets regler.
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Beslut om andring 3, §7: Stryka kravet pareservfond i §7. Paragrafen utgar och
efterkommande paragrafer numreras om i enhlighet darmed. Nedanstaende nummer foljer
den nya numreringen.

Beslut om andring 4, §7z Krav pa att ledamot i styrelsen ska vara svensk medborgare
stryks.

Beslut om andring 5, §8z ”Foreningens firma tecknas, forutorn av hela styrelsen, av tva
styrelseledamoter i forening.”

a

Fortydligande, da det i foregaende version star ”av tva styrelseledamoter i foreningen”.

Beslut om andring 6, §8z ”Alla handlingar, som undertecknas a foreningens v'agnar, skall,
for att vara giltiga, undertecknas i enlighet med ovan stycke.”

Fortydligande frén ”undertecknas med hela firman”.

Beslut om andring 7, §9z ”Revisorerna skall hafullgjort granskningen och avgivit
berattelse darover fore april manads utgangoch senast tre veckor fore foreningsstamman.”.

Fortydligande tillagg av ”och senast tre veckor fore foreningsstamma”.

Beslut om andring 8, §10z ” Kallelse till foreningsstamma skall innehalla uppgift om
forekommande arenden och utfardas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar
genom e-post till den av medlemmen angivna e-post adressen samt anslag i pa lamplig
plats i fastigheten, alternativt genom utdelning eller uts‘andning per post om utsandning per
e-post inte kan genomforas eller om medlem sébeg‘ar, senast tvé veckor fore ordinarie och
extra foreningssta'mma”,

Har andras ”genom utdelning eller utsandning per post” till "genom e-post till den av
medelmman angivna e-postadressen samt anslag pa lamplig plats i fastigheten, alternativt
genom utdelning eller utséindning per post om uts‘andning per e-post inte kan genomforas
eller om medlem sa beggar"‑

”senast tva veckor fore ordinarie och en vecka fore extra foreningsstamma” andras till
”senast tva veckor fore ordinarie och extra foreningsstamma".

Beslut om andring 9, §10z Foljande laggs till direkt efter foregaende:

” Detta galler aven i de fall extra stamma ska behandla:

. en fraga om andring av stadgama,

. enfraga om likvidation,

. en fraga om att foreningen ska ga upp i en annan juridisk person genom fusion, eller
4. en fraga om forenklad avveckling.

Om det enligt lag eller foreningens sladgar kr'avs att ett beslut fattas vid tva
foreningsstammor for att bl i giltigt, tar kallelse till den andra stamman inte utfardas innan
den forsta stamman har hallits. I kallelsen till den andra stamman ska styrelsen ange det
beslut som den forsta stamman har fattat.”

Detta ar fortydligande som galler enligt Lagen om ekonomiska foreningar.
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Beslut 0m éndring 10, §10z ” Andra meddelanden skall tillstéillas medlemmarna med e‑
post eller genom utdelning i medlemmarnas brevlédor eller genom anslag p51 léimplig plats
i fastigheten.” H'eir har ”brev per post” éindrats til l ”med epost”.

Beslut om iindring 11, §10z ” Under minst tvé veckor fére ordinarie stéimma skall
redovisningshandlingar och revisionsberfittelse héllas tillgéingliga hos fdreningen fdr
medlemmama. ” Héir har ”en vecka” findrats t i l l ”tvé veckor”.

Beslut oméindring 12, §10z ” Over beslut, som fattas p51stémma, skall fdras protokoll, som justeras
och senast inom tre veckor efter st'aimman vara tillgéngligt fér fdreningens medlemmar.” Har har
”tvé veckor” findrats t i l ] ”tre veckor”.

Beslut om an dra tillbaka éindringsfljrslag, §l9z ” Fdreningen ansvarar Fdr grundkonstruktion och
infiistning av balkonger och terrasser. Fér ej fasta delar, som ovanpéliggande golv, liksom Fdr
ltipande underhél] samt rensning av avlopp frén terrasser, ansvarar respektive medlem. Medlem fir
skadesténdsskyldig fér skador orsakade av bristande underhéll eller tillsyn.”

Tillr’cicklig enighet om detta fb’rslag néddes inte péstémman, var’r‘dr Fo‘rslaget drogs tillbaka, far
vidare utredning.
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