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Protokoll lört vid extra föreningsstämma angående nya stadgar med
Bostadsrättsfiireningen StenungeSlupen.

Måndagen den 12 november 2012

Kl. 18.00

Hyresgåistftireningens samlingssal i Skonaren

Den extra fiireningsståimman öppnades av sittande ordftiranden Rune Pettersson.

Dagordningen godkändes av stiimman.

Till sfiimmans ordfiirande valdes Roger Eliasson.

Till ståimmans protokollftirare valdes Carl Larsson.

För att tillsammans med ordftiranden justera dagens protokoll valdes

Jan Zetterberg samt Irene Andersson. Dessa utsågs också attvara
röstråiknare i händelse av votering.

Det beslöts att stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Förslaget tilt fiireningens nya stadgar diskuterades varefter en öppen omröstning
åigde rum. Därvid röstade 100 % av de röstande pä att de nya stadgarna, tills
vidare betecknade Version 2, skulle antas, varftir dessa nu antagits i ftirsta
omgången.

Mötesord{iiranden tackade fdr visat intresse och avslutade stiimman.$8

Q*Å[>*--r-----f----
Ordfdrande

/A! ,'ffi,rhÅak
Justerare

Protokollfiirare

sid l/t



lnformation om extra stämma.

På vår stämma i maj fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten xthitta
en ny revisor, helst med lokal anknytning. Under början på hösten har vi
Ådftägat foretagare och andra här i Stenungsund om hur de har ordnat sin
revision och funnit ett alternativ som mängarekommenderat. Kostnaden flor vår
revision skulle nästan halveras och samarbetet skulle bli enklare då revisorn och
vi finns på samma ort.

Ett problem visade sig vara attvära stadgar säger att vi skall ha en auktoriserad
revisor medan vår kandidat är auktoriserad redovisningskonsult. Vi vände oss då
till SBC for att å juridisk vägledning och fick besked om att detinte finns nägra
lagliga krav på att revisorn skall vara auktoriserad, det går utmärkt med, och
skulle formodligen bli billigare med, en auktoriserad råovisningskonsult. Dock
måste vi ju i så fall byta till nya stadgar och borde därvid passa ia uttuppdatera
dessa till SBC:s nuvarande mer precisa mönsterst adgar.

Nya stadgar måste enligt lag antas pätväpå varandra fiiljande stämmor varför vi
kallar till en extra stämma

måndagen den 12/ll kl 18.00 i hyresgästföreningens lokal i Skonaren

ftir diskussion om de nya stadgarna och ett forsta antagande av dessa.
Det slutliga arftagandet kan då ske på den ordinarie stämman i maj 2013.

M:9 detta upplägg kan vi också rösta om att byta till ny revisor på denna
ordinarie stämma och behöver inte vantaytteriigare tid innan så kan ske.

Bilagt till denna information får Ni forslaget till nya stadgar fiir att Ni skall
kunna gå igenom dem och fundera kring Je- innåtr den extra stämman.

Precis som vid de ordinarie stämmorna kan Ni anmäla Er till någon i styrelsen,
dock senast fredagen denglll.

Detta är ett viktigt avgörande
uppslutning.

ör vår forening varfrr vi hoppas på en stor

Styrelsen

Brf Stenungeslupen


