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§1 Ståimmans öppnande.
Mötet öppnados av foreningens ordfiirande Kjell-Åke Andersson som hälsade alla
våilkomna.

§2 Godkiinnande av dagordningen.
Den ftireslagna dagordningen godkåindes.

§3 Faststiillande av röstliingd.
Röstlåingden fastställs efter registrering av de niirvarande och frrllmakter. 38st
niirvarande röstberättigade medlemmar.

§4 Val av ordftirande vid stiimman.
Kjell-Åke Andersson vdljs till ordftirande av ståimman

§5 Val av protokollftirare.
Viktoria Nilsson vä[s som sekreterare ftir stiimman.

§6 Val av protokolljusterare tillika röstråiknare som jtimte ordforande ska justera
protokollet.
Att jämte ordfiiranden justera dagens protokoll och tillika vara röstrtiknare utses Johan

Wigren och Isa Malki.

§7 Fråga om kallelse tiIl ståimman behörigen skett.
Kallelse till stiimman skickades ut 4 veckor innan stlimman vilket innebåir att kallelsen
skickats ut i behörig tid och ordning.

Strimman bifuller att kallelse skett i enlighet med stadgarna.

§8 Val av valberedning.
Fredrik Carlqvist, Monika Jaginger Larsson och Shinichirou Kojo anmäler sitt intresse
till uppdraget.

Stcimman röstar ja och Fredrik Carlqvist, Monika Jaginger Larsson och Shinichirou
Kojo vdljs till valberedning.

§9 Ändring av ftireningens stadgar. Detta beslut kräver kvalificerad majoritet.

a) Styrelsen ft)reslår att föreningens stadgar uppdateras i enlighet med iindring i

rs'{/ sida 1 aY 3



BRF Logen i Ör
www.logenbrf,se org. nr. 769631-5782

bo stadsrättsforeningsslagen.

Det innebär att:

§5 uppdateras till:
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, eeh pantsättningsavgift och avgift ftir
andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen.

§35 uppdateras till:
Föreningen råikenskapsår omfattar tiden 1 juli - 30 juni.
Senast sex veckor ftire ordinarie fiireningsstiimma F
ar skall styrelsen till revisorerna avlämna forvaltningsberättelse, resultatriikning samt

balansriikning.

§38 uppdateras till:
Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revision tir avslutad och revisionsberättelsen
avgiven senast tre veckor fore foreningsstiimma de+3$november.
Styrelsen skall avge skriftlig ftirklaring till ordinarie ftireningsstämma över av
revisorerna gjorda anmåirkningar.
Styrelsens revisionshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens ft)rklaring över av

revisorerna gjorda anmiirkningar skall hållas tillgiingliga för medlemmarna senast två
veckor mins+erveekrftre den ftireningsståimma, på vilken de skall ft)rekomma till
behandling.

§43 uppdateras till:
Kallelse till ftireningsstiimman skall innehålla uppgift om ft)rekommande tirenden och
utftirdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller
utsiindning med post tidigast sex veckor och senast tra veckor senas++vå-ve€ker fols
ordinarie och tidigast sex veckor och senast två veckor e+lreeka ft)re extra
ft)reningsstämma, timman.

Steimman röstar: 30 av 38 medlemmor röstar ja

b) Föreningens medlem föreslar att:

§40 ändras till:
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den sista augusti och delges tillsammans
med styrelsens ftirslag till ståimmohandlingar senast två veckor fore ordinarie årsmöte.

Enligt den ftireslagna ändringen i §40 att motioner ska vara framme sista augusti och
dagens stämma är näst sista augusti, kom flera förslag om hur vi löser årets motioner
till stämman.

Efter en kortare diskussion låimnades kvar ett forslag om att ha kvar ftirslaget i
stadgarna och ge en dispens for §40 infor årets stämma. Vilket innebär att tidsfristen
ftir motioner till stämman iir 2018-09-30 för att lämna motioner till stiimman 2018.

Stdmman röstar enhcilligt: ja
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Eftersom detta gäller foriindringar i ftireningens stadgar måste beslutet om detta tas på
två på varandra fiiljande stiimmor ftir att iindringar skall träda i kraft. Detta åir beslut 2
av 2.

§10 Beslut gåitlande nya inglasningar av balkong.

För att våra medlerlmar kan söka bygglov ftir inglasning av balkong krävs det ett
beslut på stiimma, även finns redan inglasade på våra fastigheter sedan tidigare.

Strimman röstar enhrilligt: ja, det finns ingen anledning om att inte tillåta
ingl as ningen för me dl e mmar.

§11 Sttimmans avslutande.
Ordftrande ftirklarar stiimman avslutad och tackar medlemmarna ftir deras deltagande.

Vid protokollet

Gku

Justeringsman 1

Mötesordforande

Justeringsman 2

Isa Malki
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