
Protokoll fiirt vid extra ftireningsstimma i Bostadsriittsfiireningen
Tegn6rgatan 19 tisdagen den 15 april 2008 pi Caf6 Systrarna L,
Tegn6rgatan 19

1. Stiimmans iippnande

Sara Falck Olin hdlsade alla vdlkomna samt florklarade stiimman oppnad.

2. Godkiinnande av dagordningen.

Den av styrelsen loreslagna dagordningen godkiindes.

3. Val av stiimmoordfiirande.

Till ordlorande for stiimman valdes Sara Falck Olin.

4. Anmiilan av stiimmoordftirandens val av protokollliirare

Anders Olin anmiildes att ft)ra protokollet.

5. Val av tvi protokolljusterare tillika riistriiknare.

Nils Montan och Monica Granbeck valdes till protokolljusterare tillika rdstrdknare.

6. Friga om stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Det faststiilldes att stiimman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Faststiillande av riistliingd.

Rostliingden faststiilldes i enlighet med bilaga.

8. Styrelsens ftirslag till nya stadgar

Det beslutades enhiilligt att anta styrelsens lorslag till nya stadgar, med de
korrektur[ndrin gar som c irku lerades vid stiimman.

Det noterades att beslut i stadgefrigan miste fattas iiven vid kommande ordinarie
loreningsstiimma ftir att de nya stadgarna ska bli giillande.

9. Styrelsens fiirslag till renovering av balkongdtirrar och ftinster

Lars Lindblad redogjorde ftir av styrelsen framtaget ftirslag till renovering av
balkongdcirrar och fonster i foreningens lEgenheter. Lars Lindblad redogjorde vidare lor
mcijligheten att till en kostnad om l2 500 kr m6la ddrrarna till vddringsbalkongerna.



Det beslutades enhiilligt att genomlora ftirslaget till renovering av balkongdorrar och
fiinster i liigenheterna.

Efter tvi omr<istningar beslutades (med rdstsiffrorna I I lor och 6 emot) att genomfora
forslaget till ommilning av dtirrarna till viidringsbalkongerna.

10. Styrelsens fiirslag till ombyggnad av porten/entr6n

Lars Lindblad redogjorde ftir styrelsens lorslag till ombyggnad av porten/entren.

Det beslutades enhiilligt att styrelsen ska gA vidare med forslaget pA si siitt att offert ska
inhiimtas frAn Svenska Skydd. Medlemmarna kommer diirefter att ffi ta stiillning till
ftirslaget v i d kommande ord inarie {tiren in gsstiimma.

I 1. Stiimmans avslutande

Ordforanden forklarade stdmman avslutad.

Protokollet uppvisat/
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