
Protokoll frin EXTRA FOREN

Tid:

Plats:

Mflndagen den 9:e November

Fiireningens styrelselokal, An

)

3.

DAGORDNING: I enliehet rned foreninsens

1. Uppriittande av ftirteckning iiver nflrva
bitriiden (riistliingd)
Pilar Karlsson hZilsade alla vdlkomna till
faststiilldes till 1 2 rdstberiitta sade v arav 2

Val av ordfiirande pi stflmman
Stlimman valde Pilar Karlsson till

Anmfllan av ordftirandens val av
Ordft)randen valde Joannis Grigoriadis til
protokollftirare.

4. Faststillande av dagordningen
Stiimman faststiillde dagordningen.

5. Val av riistriiknare samt fvfl personer a
protokollet
Stlimman valde Ingrid Persson frin An
Ilis Alm frin G3B 35 till rtistriiknare. M
Gunnar D[umichen G3B 31 som just

6. Styrelsens ftirslag till nya stadgar enligt
Stiimman beslutade att behdLlla forslagen
irstbmman.

Stlimman avslutades.

okollet

)6o^--oG"T-d&,J

NGSSTAMMA

15. kl. 18.30-19.00

rs Lundstriims gata 8, k?illarplan.
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nde medlemmarr ombud och

Niirvarande medlemmar
ia ombud.

ordfcirande.
re

den extra fbreningsstiimmans

j iimte stfl mmoordftiranden j ustera

Lundstrdms gata 8, respektive Hans
Cederblad fr6n G3B 35 samt Per-

av f,rsst[mmeprotokoll.
laga

ligt de utskick man hade vid ordinarie



Joannis Grigoriadis

Justerare Justerare
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Frir bastadsrditen utgdende tnsats och i)rsavgil't fas[stdlls
av stytelsen Andrirrg av insats skall dock alltid be$luias
av foreninEsstamfia
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iten utgAende insats och Arsavgifi faststells
Andring av insats skail dock alliid tleslutas

ssti,;mma

styrelsen besluiei allnat

ggas
e{ler forbrukning eller area.

s(er

torsakrrng

om ai im5n forsAkring

foriattning

pcslgiro elier bankgirc.

Avsi i t tning. underhal lsplan nch anv;inrlning av AI$vinsl

belcper

vardagen
styre lsen

0m en

antal

betalas minadsvis iforskott senast sista
var^je kalenderminads bdrlan, cnr inte

annat

Styrelsen besluta att i Arsavgiften ingaende
ersafin fdr varrne och vattnvatten' renhdllning,

eiler elerttrisk str0m skail erleggas
efter ei ler area

Orn inte betalas i ratt tid, utgiir
d enl igt rantelagen ( '1975:635) pi den
obetalda
sker

irAn ior-fallodag*n till dess ful betalning

everlitelseavgift och
kan tss rt efter beslut av stYrelsen

FOr a nred overgAng av bostadsrdtt f6r
tas ut av bcsiadsrdttshavaren med

belcpp niaxinrajt flr uPPg;i till 2,5 eA av
pt enl igt lagen (1962:381) om al ln' ]an
f0rsakri

uppga 1 %, av prisbasbeloppet enligt lagen t,1 962'3Bl )
om al fors*kring

Pan:saitt i f t  betalas av pantseearen Fr5reningen
irite ta ut $iifskilda avgifier for iitgiinier som

fdreni skal l  vidta med anledning av lag ocrh
lofaiin

Avgitter
Beial
posigu0 bankgiro

undeihAl lsplan cch anvdndning al '  ; i rsv inst

A,vgift andrahantlsupplitelse, som fAr tras ut
6rl igen, for en l5g*nhet maximali uppgii till 10

Enl igf kap. 6 och 7 $$ social{brs€kringsh'alken"


