
1 (2) 

HSB:s Bostadsrättsförening Tranan nr 259 
Protokoll fört vid extra föreningsstämma 
Datum: 2021-09-02 
Tid:  Kl 19.05 – 20.10 
Plats: Samlingslokalen Badviken, Svartviksslingan 17, Minneberg 

§ 1.  Föreningsstämmans öppnande
Per-Anders Stenerös, Brf Tranans ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade den extra
föreningsstämman öppnad kl 19.05. 

§ 2.  Val av stämmoordförande
Janurban Modigh, HSB Stockholms förtroendemannaråd, valdes som stämmoordförande.

§ 3.  Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Stämmoordföranden anmälde Karin Svärd som protokollförare.

§ 4.  Godkännande av röstlängd
Stämman godkände upprättad röstlängd, och det noterades att 21 personer var närvarande, varav 19
medlemmar, ett biträde samt stämmoordförande. Bilaga 1. 
59 poströster hade lämnats in, två av poströsterna togs bort eftersom de medlemmarna stod i skuld 
till föreningen, tre togs bort då de närvarade fysiskt. De återstående 54 poströsterna har räknats. 
Bilaga 2. 
En medlem representerades via fullmakt. Bilaga 3.  
Totalt närvarade röstberättigade 74 medlemmar. 

§ 5.  Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Styrelsen föreslog att stämman ska vara stängd för utomstående. Stämman biföll styrelsen förslag.

§ 6.  Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 7.  Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
Stämman valde Sophia Loader och Fredrik Nevenius till justerare.

§ 8.  Val av minst två rösträknare
Stämman valde Sophia Loader och Fredrik Nevenius till rösträknare.

§ 9.  Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Stämman ansåg sig i behörig ordning kallad.

§ 10.  Utbyggnad av garage P2
Per-Anders Stenerös presenterade Minnebergs Samfällighetsförenings förslag. Under
redovisningen gavs möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor. 

Stämmoordförande frågade stämman om den röstade ja eller nej till Minnebergs 
samfällighetsförenings förslag om utbyggnad av garage P2. Stämman svarade enhälligt nej. 
Stämmoordförande redovisade därefter poströsterna, 17 ja och 37 nej. 
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Beslöts att Brf Tranan säger nej till en utbyggnad av garage P2 enligt Minnebergs 
samfällighetsförenings förslag med rösterna 57 nej och 17 ja. 

  
§ 11.  Föreningsstämmans avslutande  
 Stämmoordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad kl 20.10. Stämman 

tackade stämmoordförande med en varm applåd.  
 

 
 
 
 
Stämmoordförande  Protokollförare 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Janurban Modigh Karin Svärd  
 
 
 
Justeras Justeras 

 
 
 

___________________________________  ____________________________________ 
Sophia Loader Fredrik Nevenius  
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