HSB 78 savja

Ar: 2011
Datum: 21 juni

Protokoll fort vid extra arsstamma 21 juni 2011 for HSB 78 Savja
§1

§2

Motets oppnande
Ordforanden bppnar motet, och halsar alia valkomna.

Oppnande

Upprattande av forteckning over narvarande medlemmar,
ombud och bitraden
Stamman godkanner upprattad forteckning. Se bilaga 1.

§3

Val av ordforande for stamman
Stamman valjer Ulf Broberg till ordforande for motet.

§4

Anmalan av protokollskrivare
Ordforande anmaler Camilla Hollmen. Stamman valjer Camilla Hollmen.

§5

Val av justeringsman tillika rostraknare
Stamman valjer Stig Hallberg och Dorota Lai.

§6

Fraga om kallelse till stamman har behdrigen skett
Stamman svarar ja pa fraga om kallelse behorigen skett.

§7

Godkannande av dagordningen
Stamman godkanner foreliggande dagordning. Se bilaga 2.
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Bilaga 2

§8

Fraga om avtal med UMTS ang antenner for 3G
Representant for boende DR2 overlamnar namnlista som sager nej till att
satta upp antenn. Se bilaga 3. Efter diskussion for och emot forslaget beslutar
stamman enligt foljande:
-Inget beslut tas pa detta mote ang antennen.
-Stamman uppdrar at styrelsen att efter sommaren kalla till
informationsmote dar fakta samt argument for och emot forslaget ska
presenteras och diskuteras. Darefter kallas till extra arsstamma for att ta
beslut i fragan.

§9

Fyllnadsval till styrelsen
Valberedningen foreslar Stig Hallberg att ater valjas in i styrelsen for en
period av 2 ar. Stamman godkanner forslaget.

§10

Stammans avslutande
Ordforanden avslutar motet.

Avslut

Vidmotokollet 2011-1)6-21

-amilla Hollmen

Signeras: (sekr)

Juste ras:

(juSieringsman)

(ordforande)

Forslag till dagordning vid extra
arsstamma tisdag 21 juni 2011
HSB78 Savja

1.
2.

Oppnande av extra arsmbte
Upprattande av forteckning over narvarande
medlemmar, ombud och bitraden.
3. Val av ordforande for stamman.
4. Anmalan av protokollskrivare.
5. Val av justeringsman och tillika rostraknare.
6. Fraga om kallelse till stamman har behbrigen skett.
7. Godkannande av dagordningen.
8. Fraga om avtal med UMTS ang antenner fbr 3G
9. Fyllnadsval till styrelsen
10. Stammans avslutande.
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