Protokoll fört vid extra föreningsstämma
i BRF Carmen, org. nr 769633-1565, den
d 31 januari 2022

§ 1 Stämmans öppnande
Anders Rudengren hälsade alla välkomna till dagen extra föreningsstämma.
§ 2 Fastställande av röstlängd
Upprättades följande förteckning över närvarande medlemmar:
Medlem
Anders Rudengren

1 röst

Joakim Holgersson

1 röst

David Tomsic

1 röst

Totalt

3 röster

Ovanstående förteckning, som upptar föreningens samtliga medlemmar godkändes såsom röstlängd
på stämman. Det noterades att beslutet var enhälligt.
§ 3 Val av stämmoordförande
Anders Rudengren valdes till stämmoordförande. Det noterades att beslutet var enhälligt.
§ 4 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Anders Rudengren lät meddela att han skulle föra dagens protokoll.
§ 5 Val av justerare tillika rösträknare
Sebastian Törnqvist valdes till justerare tillika rösträknare. Det noterades att beslutet var enhälligt.
§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Det fastställdes att kallelsen till stämman skett i stadgeenlig ordning. Det noterades att beslutet var
enhälligt.
§ 7 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes. Det noterades att beslutet var enhälligt.
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§ 8 Beslut att anta nya stadgar
Föreningsstämman beslutade att anta nya stadgar enligt förslag utdelat med kallelsen. Det
konstaterades att föreningens samtliga medlemmar var närvarande och att beslutet var enhälligt.
§ 9 Avslutande
Då intet annat förekom tackade ordföranden för visat intresse och avslutade stämman.
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