Protokoll
2021-11-21

Riksbyggens bostadsrättsförening Boråshus nr 7
Protokoll extrastämma enligt stadgarna § 59
Datum
Tid
Plats

2021-11-17
18.00 – 19.00
Poströstningsstämma

a) Stämmans öppnande
Stämman förklarades öppnad.
b) Fastställande av röstlängd
De inkomna poströsterna utgjorde underlag för upprättandet av röstlängd vilken fastställdes som bilaga till
protokollet. (Bilaga 1)
c) Val av stämmoordförande
I enlighet med valberedningens förslag utsågs Magnus Lövgren till stämmoordförande.
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Lasse Essevius utsågs till stämmosekreterare.
e) Val av en person som jämte ordförande ska justera protokollet
I enlighet med valberedningens förslag utsågs Anna Oleksy till justerare.
f) Val av rösträknare
I enlighet med valberedningens förslag utsågs Öyvind Lauritzen till rösträknare.
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.
Kallelsen delades ut till medlemmarna tisdagen 2/11.
Stämman förklarades därför vara i stadgeenlig ordning utlyst.
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar till anmälda ärenden
(motioner) som angetts i kallelsen
Omröstningsresultat för styrelsens förslag om stadgeändring i § 68 Revisorer:
Antal inkomna poströster
Antal ej godkända röster
Antal JA röster
Antal NEJ röster
Antal Avstår

16 st
1 st
14 st
0 st
1 st

Rösträknarens rapport biläggs protokollet (Bilaga 2)

10061 1.0 1.0

t) Stämmans avslutande
Stämmoordförande avslutade stämman.

Lasse Essevius

Anna Oleksy

Magnus Lövgren
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Initierare
Riksbyggen (R)
Riksbyggen
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Signerande parter
Anna Oleksy (AO)
RBF Boråshus nr 7 (Justerare)
oleksy_anna@yahoo.se

Magnus Lövgren (ML)
RBF Boråshus nr 7 (Stämmoordförande)
magnus.lovgren@riksbyggen.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA OLEKSY"
Signerade 2021-11-22 20:32:06 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MAGNUS LÖVGREN"
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Lasse Essevius (LE)
RBF Boråshus nr 7 (Protokollförare)
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Verifikat
Transaktion 09222115557458000691

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda
bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader
som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte
integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de
dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta
dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er
bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt
på: https://scrive.com/verify
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Rösträkningsresultat från extrastämman 2021-11-17

Antal inkomna röster
Antal ej godkända röster

16 st
1 st

Antal Ja röster

14 st

Antal Nej Röster

0 st

Antal Avstår

1 st

Rösträknare
Öyvind Lauritzen
Borås 2021-11-19

…………………………………………………

Transaktion 09222115557458000691

Bilaga 1

