
Protokoll nr 14  Malmö Nya Egnahemsförening 
  
 Extrastämma (2:2) 28 augusti, 2008 kl. 19:00 Sorgenfriskolan.  

 
1.             Stämmans öppnande 

Styrelseordförande Jessica Håkansson hälsar alla välkomna. Styrelsen presenterar 

sig.  
2.             Val av ordförande vid stämman 

 

Stämman väljer Jessica Håkansson till ordförande för mötet.  

 
3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 

 

Elisabeth Aquilonius vald till sekreterare 

 
4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd 

 

Upprättande av röstlängd skedde vid ankomst till mötet. Linda Johnsson och 

Elisabeth Aquilonius stod tillsammans och prickade av de anlända från en 

medlemsförteckning. En fråga går även ut till stämman för att kontrollera att 

samtliga blivit avprickade. Fullmakterna samlas in och även dessa prickas av och 

infogas i röstlängden.  
 

5.             Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

 

Kerstin Håkansson Sundin, Björken 6 och Lennart Stenkvist, Björken 3 väljs till 

protokolljusterare.  

 
6.             Fastställande av dagordning 

 

Stämman godkänner dagordningen 

 
7.             Fråga om kallelse behörigen skett 

 

Stämman intygar att kallelse behörigen skett 

 



8. Information angående föreslagen ändring i föreningens stadgar 

 

Styrelsen genom Jessica berättar att såväl den tidigare som den nya styrelsen 

arbetat med frågan kring ekonomisk plan och stadgeändring. Arbetet har tagit 

mycket tid. För att få igenom en stadgeändring så måste man ha 2 extra stämmor 

på varandra följande. Frågan kring bedömning av radhusens vindar kommer upp. 

Styrelsen hänvisar till svensk standard och Anticimex uppmätning. Berättar även 

att det varit en jurist inkopplad i frågan. En medlem hänvisar till mäklarkontakter 

som bedömt det som orimligt att föreningen i och med de nya stadgarna kommer 

att ta ut samma summa för vindsyta som för övrig yta i lägenheten. En medlem 

tycker att radhusfrågan inte blivit tillräckligt utredd och ville bordlägga 

omröstningen på föregående extrastämma. En annan medlem menar att vissa 

hushåll har betalat andras avgifter under många år och är positiv till 

stadgeändringen. Tidigare ordföranden Kerstin Håkansson Sundin meddelar att 

hon lägger ner sin röst eftersom hon anser att radhusfrågan inte blivit utredd 

tillräckligt även om hon påpekar att hon rent allmänt stöder stadgeändringen.  

 
9.             Omröstning om stadgeändring 

 

Stämman går till röstning. Röstlappar delas ut till samtliga röstberättigade 

medlemmar. Fullmakterna gås igenom och det visar sig att en medlem företrätt 2 

icke-närvarande medlemmar. En av dessa röstsedlar kastas och räknas ej in i 

resultatet. En fullmakt lägger ned sin röst eftersom denne anser att frågan om 

radhusen ej är utredd.  

 

Linda Johnsson, Stefan Berg från Styrelsen samt justerarna Lennart Stenkvist och 

Kerstin Håkansson Sundin räknar rösterna och sammanställer resultatet. 

Kontrollräkning sker.  

 

Närvarande röster: 

 

37 röster för en stadgeändring 

8 röster mot en stadgeändring 

1 nedlagd röst 



 

Fullmakter: 

20 röster för en stadgeändring 

1 röst mot en stadgeändring 

1 nedlagd röst 

 

Totalt: 

57 röster för en stadgeändring 

9 röster mot en stadgeändring 

2 nedlagda röster 

 

83,8 % av medlemmarna röstade för den föreslagna stadgeändringen. 

 
10. Stämmans avslutning 

 

Styrelsen meddelar att november kommer att bli starten för de nya avgifterna.  

Stämman avslutas.  

 
 
Protokollförare  Elisabeth Aquilonius 
2008-09-08 
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