
 
 

PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I 

ALFA VISION EK. FÖR.  

ONSDAGEN DEN 20 NOVEMBER 2019. 

 
 

§  1. Extrastämmans öppnande. 

Kjell Hansen önskade de närvarande välkomna och förklarade extrastämman 2019 för 

öppnad. 

 

§  2. Val av ordförande för stämman. 

Till ordförande för stämman valdes Kjell Hansen. 

 

§  3. Val av sekreterare för stämman. 

Till sekreterare för stämman valdes Rune Svennelid. 

 

§  4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare. 

Till justeringsmän valdes Anja Ek och Claes Cronqvist. 

vilka även ska vara rösträknare. 

 

§  5. Fastställande av röstlängd. 

Som röstlängd godkändes närvarolista, 20 personer fanns närvarande, 

representerande 18 röstberättigade medlemmar. 

Bilaga 1. 

 

§  6. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna. 

Fastställdes att kallelse skett enligt stadgarna, senast en vecka före stämman. 

 

§  7. Stadgeändring, andra beslutet. 

Stadgeändring godkändes vid ett andra beslut 

 Den nya lydelsen för §6, i stadgarna, är följande med ändringar i fetstil. 

  

 Medlem erlägger den årsavgift som föreningsstämman beslutar.  

Årsavgiften får vara högst 2 500 kronor inkl. moms. 

Årsavgiften betalas på så sätt som styrelsen beslutar. 

Motiverat förslag till ändring av årsavgiften skall framgå på kallelsen. 

Betalningsskyldig för hela årsavgiften är den som äger fastigheten 1 januari varje år. 

  



 

 

§ 8. Fastställande av budget och årsavgift för 2020. 

Budgeten redovisades och efter genomgång av Kjell Hansen, beslutades att fastställa 

budgeten samt att årsavgiften skall vara oförändrad 1 500 kronor inkl. moms per 

hushåll för 2020. 

Bilaga 2. 

  

 

 

§ 9 Information och övriga frågor 

Aktuellt fel på Rättarevägens hyreslägenheter. 

Kontakta valberedningen för att bidra till styrelsearbetet. Aviseringar på 3 lediga 

styrelseplatser. 

Ordf informerade om offert till Samfällighet 2 om att bli leverantör för även Internet. 

Ordf uppmanar medlemmarna att skaffa digital mottagning.  

 

§ 10. Extrastämmans avslutning. 

Ordförande Kjell Hansen tackade de närvarande. Därefter förklarades extrastämman 

2019 för avslutad. 
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Rune Svennelid   Kjell Hansen 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

    

………………………………………….. ………………………………………. 

Claes Cronqvist   Anja Ek 

 


