
HSB - där möjligheterna bor 

HSB Brf Colosseum i Nacka 
Protokoll extra föreningsstämma 2014 

Datum/tid: 2014-12-14, kl. 14.00-14.20 

Plats: Föreningens gård vid björnarna 

Föreningsstämmans öppnande 

styrelsens ordförande, Anette Ekstrand, hälsar alla välkomna till den extra föreningsstämman 
avseende styrelsens förslag till stadgeändring och förklarar stämman öppnad. 

1. Val av stämmaordförande 

Oscar Norberg föreslås som stämmoordförande. 

Beslutas att välja Oscar Norberg som stämmoordförande. 

2. Anmälan av stämmaordförandens val av protokollförare 

stämmaordföranden anmäler Peter Lundin att föra protokoll. 

3. Godkännande av röstlängd 

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. 
Förteckningen upptar 27 röstberättigade medlemmar varav ingen med fullmakt. 
Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet) . 

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd. 

4. Godkännande av dagordning 

Beslutas att godkänna dagordningen. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet). 
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5. Val av två personer att jämte stämmaordföranden justera protokollet samt 
val av rösträknare 

Föreslås Ingemar Axelsson och Anders Asp som protokolljusterare jämte stämmoordföranden. 

Beslutas att jämte stämmoordföranden välja Ingemar Axelsson och Anders Asp som 
protokolljusterare. 

Föreslås Ingemar Axelsson och Anders Asp även som rösträknare. 

Beslutas att välja Ingemar Axelsson och Anders Asp som rösträknare. 

6. Fråga om kallelse behörigen skett 

Kallelsen delades ut 2014-12-06. 

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning. 

7. Föredragning och första beslut angående antagande av nya stadgar enligt 
normalstadgar 2011 för HSB bostadsrättsföreningar 

styrelseordföranden informerar att styrelsen har tagit del av det uppdaterade förslag till 
normalstadgar 2011 för HSB bostadsrättsföreningar som har utarbetats av HSB Stockholm i 
samarbete med HSB Riksförbund. 

Normalstadgar 2011 för HSB bostadsrättsföreningar är uppdaterad mot gällande lagstiftning och 
enligt styrelsens uppfattning är den nya versionen av normalstadgarna både tydligare och mer 
kompletta. 

styrelsen har delat ut det nya stadgeförslaget i alla brevlådor för en vecka sedan samtidigt med 
kallelsen till denna extrastämma. Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet). 

styrelsen föreslår stämman att anta nya stadgar för HSB Brf Colosseum enligt normalstadgar 
2011 för HSB bostadsrättsföreningar. 

Inför omröstningen informerar mötesordföranden om att det för stadgeändring krävs två på 
varandra följande stämmor som fattar samma beslut för att kunna ändra stadgarna. Därutöver 
krävs ett formellt godkännande även av HSB Stockholm innan de nya stadgarna kan skickas till 
Bolagsverket för registrering. 

Vid det första stadgebeslutet krävs enkel majoritet, d.v.s. minst hälften av de röstande på 
stämman. 
Vid nästa stämma krävs 2/3 dels majoritet av de röstande på stämman för att kunna godkänna 
stadgeförslaget. 

Efter röstning finner stämmoordförande att stämman bifaller styrelsens förslag. 

Beslutas i första läsningen enhälligt att, enligt styrelsens förslag, ändra föreningens stadgar till 
2011 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening. 
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8. Föreningsstämmans avslutande 

styrelsens ordförande meddelar på denna punkt att styrelsen tar upp frågan om det andra 
stadgebeslutet på kommande ordinarie föreningsstämma. 

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad. 

Mötet avslutas kl. 14:20. 

Vid protoko;iilet 
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Stämmoordförande 
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Anders Asp 

Justeras 

Ingemar Axelsson 
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