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PROTOKOLL FRAN EXTRA FORENINGSSTAIVIUN 2OO8

s 1. oPPNANDE

Stdmman dppnades av fdreningens ordf6rande Jan-Erik Fransson, som hdlsade de
ndrvarande vdlkomna.

s 2. DAGORDNING

Stdmman besldt att godkdnna dagordningen.

s 3. oRDFonnruoevnl

Jan-Erik Fransson valdes till ordforande p6 stdmman.

s 4. PROTOKOLLFoRARE

Per Envall anmdldes som protokollforare.

s 5. JUSTERINGSMAN

Hikan Johansson och Jan-Erik Fransson valdes tilljusteringsmdn och tillika r6strdknare.

s 6. TGLLELSE

Sedan redogdrelse ldmnats fdr hur kallelse g6tt till forklarades stdmman behorigen u1yst.

s 7. FoRTECKNTNG oVen NARVAMNDE MEDLEMMAR

NedanstAende f6rteckning, ail g6lla som r6stldngd vi stdmman, upprdttades av ndrvarande
medlemmar. F6rteckningen godkdndes som rdsildngd.

Per Envall, Jan-Erik Fransson, Hikan Johansson och Elisabet Johansson.

Samtliga medlemmar var ndrvarande.

s 8. STADGETTLLAGG

stdmman beslutade enhdlligt att anta fdreslaget stadgetilldgg. Bilaga 1.
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s 9. STAMMANS AVSLUTANDE

Ordf6randen avslutade stim man.
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Bilaga I

Titlfigg till stadgar f6r Bostadsrdttsftreningen Silverdals Torg

Fdreningen avser att triiffa arrtal om Bostadsrdttsgaranti med Skanska Nya Hem
AB, nedan kallat Skanska, vilket ftiranleder tillflgg till stadgar enligt ftiljande.

T i l s$

Skanska 6ger riitt, att efter ftirviirv av bostadsrdtt enligt Bostadsrtittsgarantin, bli antagen som
medlem i fbreningen.

T i l t9$

Skanska skall kunna ut6va insyn i ftireningens verksamhet genom av Skanska utsedd
rapport6r. Rapportdren skall taga del av styrelsens fdrvaltning och dger rdtt att nEirvara vid
fdreningsstAmmor, styrelsesammantrdden och besiktningar. Vid styrelsesammantrdden och
fdreningsstEmmor iiger rapportiiren r6tt att v6cka fiSrslag och fZl sin mening antecknad i
protokoll. Skanskas insyn skall utdvas under sju Ar frAn dagen fdr enteprenadens
godkiinnande vid slutbesiktning av respektive ligenhet i fbreningens fastighet.

T i l13$

Styrelsen skall understiilla Skanska intecknings- och/eller belAningsitrende for godkiinnande.

Tiu 14 $

Det 8ligger styrelsen att dels uppriitta och fortlOpande revidera slirskild plan fbr ftireningens
intAkter och kostnader fdr den tid Bostadsr[ttsgarantin giiller, dels underrlitta Skanskas
rapport0r om varje ltgiird av betydelse ftir ftireningen ekonomi eller ftir Skanska, vari ingdr
att tillhandahilla h[rfdr erforderligt material.

T i l  l7$

Skanskas rapportdr skall skiftligen kallas till ftireningsstiimma

Ti l19$

PA ordinarie fdreningsstiimma skall bland 6wiga iirenden upptagas en punkt fdr Skanskas
rapporttir och f6reningens f?irhillande till Skanska.

Ti l2 l  $

Beslut r6rande stadgedndring under den tid bostadsriittsgarantin giiller skalt godk?innas av
Skanska ftir att 6ga giltighet.
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