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Protokoll Extrastämma  
 

Datum:   2 0 1 5 . 0 2 . 2 6  

Tid:         1 8 . 0 0  

Plats:       Hökerums lokal, Västra Varvsgatan 18 
 

 

Dagordning för stämman 
 

 

1.  Stämman öppnas 

Stämman öppnas klockan 18.10 av Mattis Falkentoft. 

 

2.  Val av ordförande vid stämman 

Stämman väljer Mattis Falkentoft till ordförande för stämman. 

 

3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 

Ordförande väljer Pierre Karlsson som protokollförare för stämman. Stämman 

accepterar valet för av protokollförare. 

 

4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd 

Närvarandelista tas i dörren. Närvarandelistan är bifogad till detta protokoll och 

benämns som ”Närvarolista_Extrastämma_2015.02.26”. 

 

5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 

Följande personer väljs till justerade av protokollet: 

 David Christopherson i lägenhet 235 

 Anna Silén i lägenhet 235 

 

6. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs av stämman. 

 

7. Fråga om kallelse behörigen har skett 

Ordförande för stämman frågar stämman om kallelsen för stämman behörigen har 

skett. Stämman instämmer att kallelsen behörigen har skett. 

 

8. Val av revisor 

Ordförande förklarar för stämman om de olika förslagen som har inkommit till 

föreningen gällande val av revisor för åren 2013 och 2014. Beslutet att även revisorn 

även ska titta på 2013 års bokföring har gör styrelsen tagit efter diskussionerna 

mellan Brf Ankarparken och Hökerum bygg från 2014 års årsmöte.  

Förslagen som omröstningen gäller är följande: 

1. PWC  

2. Ernst & Young 

3. Baker Tilly  

Ordförande lägger fram styrelsens förslag på Ernst & Young eftersom de visar på att 

ha rätt kompetens för uppdraget och är även förmånligast i pris av alternativen.  
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Förslaget om att Ernst & Young ska vara Brf Ankarparkens revisor föor året 2014 väljs 

enhälligt av stämman. 

 

9. Övriga frågor 

Stämman avslutas med övriga frågor. Sammanfattning av dessa finns nedan: 

1. En medlem i föreningen frågar när nästa bostadsrättföreningssmöte kommer 

att hållas. Ordförande svarar att det kommer inträffa i april eller maj beroende 

på hur budgetarbetet för 2014 går och när budgetarbetet är klart. Styrelsen 

kommer sedan därefter att ha ett styrelsemöte där ett budgetförslag för 2015 

kommer arbetas fram. Detta förslag kommer sedan att presenteras på 

årsmötet vilket kommer att ske i april eller maj. 

2. En medlem undrade om kringområden och trädgården var färdigbyggd och 

anlagd klart av Hökerum. Styrelsens uppfattning är att Hökerum är klara med 

trädgården enligt hur avtalet för detta ser ut men att besiktning av dessa ytor 

kommer ske under våren.  

3. En medlem undrade om det finns en generell dörrkod för att komma in i 

husen. Styrelsen informerade muntligen koden samt svarade att det finns 

detatt koden kan fås via kontakt med styrelsen.. Koden är följande: tryck 

nyckelsymbol, 2784 och sedan nyckelsymbolen igen. 

4. En medlem upplever att det kommer damm från lufttillförseln-uttagen i 

hennes lägenhet. Medlemmen menar att damm-filtret kanske måste bytas. 

Styrelsen ber medlemmen dokumentera detta och kontakta Hökerum 

alternativt Bredablick för eventuell utredning kring detta. 

 

10. Stämmans avslutande 

Stämman avslutas klockan: 18.35  
 

 

Vid protokollet 
 
 
 
 
 
 
  

Pierre Karlsson 
 
 

Justeras 
 
 
 
 
 
 
 

David Christopherson                                        Anna Silén 
 
  


