
tvl otesprotokol I Extrasta m ma
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22 maj 2021-, vid foreningens redskapsbod

51 Styrelsens sekreterare Jonas Danielsson forklarar m6tet oppnat.
Dagordningen godkdnns efter att styrelsen har motiverat varfor motionen gdllande
stadgedndring lyfts pi en extrastdmma trots pigiende pandemi.

52 Jonas Danielsson vdljs till motesordforande.

5g Ida KISppevik vdljs till sekreterare.

54 Lars Ljungfors och Andreas Utter U f[i> +,t[ fS5* V-iora;y. o.L,, j;s+<z fqhc-

55 Foreningsstdmman anses vara stadgeenligt utlyst

56 R6stlHngden faststdlls genom nHrvarolista. RostlSngden innehSller 26 hushill varav ett via
fullmakt.

57 Motion gdllande stadgedndringar f6redras. Extrastdmman bifaller samtliga
forS nd ri ngsforsl ag enhd I ligt. Extrastd m m an besl uta r att:

a. Definiera maxtaxan i 54 som en del av prisbasbelopp istdllet f<ir en fast kostnad i

kronor. Detta medfor att maxavgiften iframtiden foljer ovrig prisutveckling i

samhdllet och ddrmed behovs inte kontinuerlig uppdatering av stadgarna.

b. Ta bort motorvdrmaruttag ur paragraftexten i 55

c. Ersdtta texten under 56 med foljande text: "Samtliga kostnader avseende eluttag for
motorvdrmare betalas av foreningen och fordelas antingen genom:
- lnkluderande i irs-/ medlemsavgiften lika pd samtliga foreningsmedlemmar

oberoende av om dessa disponerar och utnyttjar eluttagen.
- Abonnemang avfastighetsdgaren eller liknande ekonomisk losning beslutad av

Srsstdmman

Reparationskostnader for skador pi anlSggningen orsakade genom slarv och

forsumlighet hos den som innehar dispositionsrdtten eller dennes

hushillsmedlemmar erldgges av dispositionsrattsinnehavaren till den del dessa ej

tHckes av foreningens eventuella forsSkringar."

Eluttagen skall begagnas pi sdtt som Srligen genom styrelsens f6rsorg meddelas om

sHkerhetskrav, myndighetskrav o dyl.

d. I 514 ersdtta "av skiljeman enligt lagen om skiljeman" med "genom skiljeforfarande
enligt d5rfor tilldmplig lagstiftning."

e. Ersdtta texten under 515 med f<iljande text "l allt varom ej hdr ovan stadgas glller
tilldmplig lagstiftning gdllande ekonomiska foreningar."

5a Stemman avslutas
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