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Protokoll fört vid extra föreningsstämma i Brf Lidholmsdockan 

2015-02-24 kl 18:30 i föreningslokalen 

Närvarande: Representanter för 13 lägenheter var närvarande. 
 

§1   Stämmans öppnande. 

Föreningens ordförande Per Häggblad förklarade stämman öppnad och hälsade 

deltagarna välkomna 

 

§2  Fastställande av röstlängd. 

Avprickning har skett av samtliga deltagare. Avprickningslistan med fullmakter 
fastställdes som röstlängd.    
 
§3  Val av stämmoordförande. 

Till ordförande under stämman valdes Per Häggblad 

§4   Val av stämmosekreterare. 

Till sekreterare under stämman valdes Jan Alsin 

§5    Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. 

Till justeringsman valdes Tomas Hermansson. 

 

§6     Val av rösträknare.  

Till rösträknare under stämman valdes Håkan Andreasson 

§7   Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 

Mötet förklarade att stämman blivit stadgeenligt utlyst. 

 

§8  Förslag till  ändringar i föreningens stadgar (Föreslagna ändringar se bilaga 1) 

a) Stämman godkände enhälligt styrelsens förslag till ändring av stadgarna gällande 

andrahandsuthyrning. Ändringen träder således i kraft, och kommer att anmälas till 

bolagsverket snarast. 

b) Stämman godkände enhälligt styrelsens förslag till ändring av stadgarna gällande 

gällande kostnader/utgifter. En andra omröstning kommer att äga rum vid en extra 

föreningsstämma för att förslaget skall träda i kraft innan nästa räkenskapsår. 

 





3(3) 
 

 

BILAGA 1: Styrelsens förslag till stadgeändringar 

Stadgeändring gällande andrahandsuthyrning: 

Styrelsen föreslår en stadgeändring föranledd av ändring i lagen om andrahandsuthyrning. 

Tilllägg till §42 i stadgarna: 

”Avgift för andrahandsuthyrning kan tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete vid 
andrahandsuthyrning får av bostadsrättshavaren uttas avgift för andrahandsuthyrning med 
belopp motsvarande högst 10 % av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring vid 
tidpunkten för ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av bostadsrätt.” 

Ändringen träder i kraft om förslaget bifalles med 2/3-dels majoritet 

Stadgeändring gällande kostnader/utgifter: 

Styrelsen föreslår en stadgeändring i § 12, INSATS, AVGIFTER M M 

föranledd av ändring i regler för avskrivningar mm.: 

I avsnittet Driftavgift, låneavgift m m tredje och fjärde stycket, nuvarande lydelse: 

”Driftavgiften skall av styrelsen fastställas så att de sammanlagda driftavgifterna i föreningen 

tillsammans med övriga intäkter ger täckning för föreningens kostnader samt avsättning till 

fonder exclusive kostnader för räntor hänförliga till föreningens långfristiga lån. 

Låneavgiften skall av styrelsen fastställas så att de sammanlagda låneavgifterna ger täckning för 

föreningens kostnader och utgifter för räntor och löpande amorteringar som är hänförliga till 

föreningens långfristiga lån. Erlagda låneavgifter skall uteslutande användas till kostnader och 

utgifter för räntor och amorteringar hänförliga till föreningens långfristiga lån.” 

Ändras till: 

”Driftavgiften skall av styrelsen fastställas så att de sammanlagda driftavgifterna i föreningen 

tillsammans med övriga intäkter ger täckning för föreningens utgifter samt avsättning till fonder 

exclusive utgifter för räntor hänförliga till föreningens långfristiga lån. 

Låneavgiften skall av styrelsen fastställas så att de sammanlagda låneavgifterna ger täckning för 

föreningens kostnader och utgifter för räntor och löpande amorteringar som är hänförliga till 

föreningens långfristiga lån. Erlagda låneavgifter skall uteslutande användas till kostnader och 

utgifter för räntor och amorteringar hänförliga till föreningens långfristiga lån.” 

 

Om förslaget bifalles kommer en extrastämma att sammankallas för att beslutet skall vara 

giltigt. 

 

 

 


