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Protokoll fört vid extrastämma med  
HSBs bostadsrättsförening Tranan nr 259 i Minneberg  
 
Datum: 2015-12-02 kl 19.10 – 20.00. 
Lokal: Badviken, Minneberg 
 
 
Berth Josefsson, styrelsens ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade  
extrastämman öppnad kl 19.10. 
 
 
§ 1.  Val av stämmoordförande  
Till ordförande för stämman valdes Berth Josefsson. 
 
 
§ 2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare  
Stämmoordföranden meddelade att han utsett Karin Svärd att föra protokoll. 
 
 
§ 3. Godkännande av röstlängd 
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning.  
Förteckningen upptar 33 medlemmar, varav 28 röstberättigade, ingen var representerad via 
fullmakt.  
Bilaga 1. 
Stämman beslöt, att godkänna förteckningen som röstlängd. 
 
 
§ 4. Fastställande av dagordning  
Stämman beslöt, att fastställa dagordningen. 
Bilaga 2. 
 
 
§ 5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt val av 
rösträknare  
Stämman beslöt, att välja Magnus Ersbacken och Inge Blom att jämte ordföranden justera  
dagens protokoll, samt som rösträknare. 
 
 
§ 6. Fråga om kallelse behörigen skett  
Kallelse till extrastämma skall ske senast en vecka före stämman. Kallelsen delades ut  
till alla lägenheter 2015-11-24. 
Stämman beslöt, att anse sig behörigen kallad. 
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§ 7. Föredragning och första beslut angående antagande av nya stadgar enligt 
normalstadgar 2011 för HSB bostadsrättsföreningar. 
Bilaga 3.  
Ordförande Berth Josefsson presenterade Bengt Persson, HSB Stockholm. 
Bengt började med att presentera sig och föredrog sedan stadgeförslaget med tonvikt på de 
paragrafer som anpassats gentemot HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar 2011. 
Anpassningar har skett i §§ 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 31, 32 och 45.  
 
Stämman beslöt att anta de nya stadgarna enligt förslaget en första gång. Slutgiltigt 
antagande kommer att ske vid föreningens ordinarie föreningsstämma den 19 maj 2016. 
 
§ 8. Inge Blom påpekade att det i stadgeförslaget saknas punkter som reglerar Tranans 
representation och insyn i Minnebergs Samfällighetsförening i vilken en stor del av Tranans 
driftskostnader hanteras. Berth Josefson svarade att arbetet med att revidera Samfällighetens 
stadgar påbörjats och att ärendet behandlas där. 
  
§ 9. Extrastämmans avslutande  
Stämmoordföranden tackade Bengt Persson för en tydlig genomgång och medlemmarna för 
visat intresse. Stämman förklarades avslutad kl 20.00.  
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
_________________________________ 
Karin Svärd 
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