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Protokoll fört vid extra föreningsstämma Brf Fendern
den 4 mars 2014. Tid 18.00 – 19.00. Plats: Luma Park

Stämmans öppnade
Stämman öppnades av Lars Johnsson som hälsade de närvarande välkomna.
§1

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och
biträden (röstlängd)
Närvarolista upprättades och bifogas originalprotokollet (bilaga 1).

§2

Val av ordförande på stämman
Lars Johnsson utsågs till ordförande vid stämman.

§3

Anmälan av ordförandes val av sekreterare
Ordföranden utsåg Peter Schierbeck att föra dagens protokoll.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen (bilaga 2) fastställdes.

§5

Val av två personer jämte ordförande att justera protokollet
Jonas Öhlmer och Diego Pallin utsågs att, tillsammans med ordföranden, justera
dagens protokoll.

§6

Fråga om kallelse till stämman har skett på rätt sätt
Det konstaterades att kallelsen till stämman delades ut den 9 februari 2014 och
att den därmed hade skett på rätt sätt (tidigast fyra och senast två veckor före
stämman).

§7

Ansökan om bygglov för inglasning av balkonger
Ordföranden redovisade bakgrunden till frågan om inglasning och hur styrelsen
har handlagt frågan hittills. En diskussion fördes om vad stämman ska ta
ställning till och innebörden av ett eventuellt bifall till styrelsens beslutsförslag.
En majoritet av de som yttrade sig ansåg att om styrelsen ges mandat att lämna
in en ansökan om bygglov har den också mandat att vidta andra nödvändiga
åtgärder i anslutning till detta och att ett beslut att ansöka om bygglov innebär
att föreningen, om bygglov beviljas, ska godkänna inglasning av balkonger.
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Vid omröstning (10 röster för, 1 mot) bifölls styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen ges i uppdrag att ta fram och så snart som möjligt lämna in en
generell ansökan om bygglov för inglasning av balkonger i föreningens
fastighet. Föreningen står för kostnaderna för ansökningen.
§8

Stämmans avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Peter Schierbeck

Justeras:

Lars Johnsson

Jonas Öhlmer

Diego Pallin

