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Protokoll fört vid extrastämma i 

Södra Jordbro Samfällighetsförening 
 
Plats: Södra Jordbrovägen 112(hyresgästföreningens lokal) 
Tid:     Onsdagen den 19 oktober 2022 kl. 19:00 
 

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar   

Vid stämman deltog 22 röstberättigade varav 2 st representerade av fullmakt                                                            

2. Val av ordförande för stämman samt val av sekreterare för stämman                  

Till ordförande för stämman valdes Ove Schramm och till sekreterare valdes Jörgen Fee 

3. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare                                                     

Till justeringsmän och rösträknare valdes Lars Larsson (ku63) och Sven Gustafsson (kla78) 

4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 

Stämman ansågs behörigen utlyst 

5. Framställan angående ändrade stadgar 

Stämman godkände enhälligt styrelsen förslag om ändring av stadgar                                                     

§4a och 4b borttages ifrån stadgarna och §14 ändras till 

Kallelse till stämma: Styrelsen kallar till stämma genom utdelning av kallelse i brevlåda för respektive 

fastighet senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats samt vilka ärenden som 

skall förekomma på stämman. Stämmohandlingar skall finnas tillgängliga för alla medlemmar inom 

samma tid. I kallelsen skall framgå var och hur handlingarna finns att tillgå. Övriga meddelanden och     

information till medlemmar skall anslås på anslagstavlor och hemsida. 

6. Framställan angående ändra anläggningsbeslut bilaga 2 & 3 

Bilaga 2: Här fanns två förslag. Styrelsens förslag: Att styrelsen får i uppdrag att ansöka om ändring i 

anläggningsbeslutet för alternativa energilösningar. 

Gunnar Ohlsson (medlem)förslag: Att skjuta på beslutet till ordinarie stämma med en ny framställan där 

kostnader också redovisas. Styrelsens förslag antogs med röstsiffrorna 13 för 7 mot och 2 nedlagda. 

Bilaga 3: Här fanns två förslag. Styrelsens förslag: Att styrelsen får i uppdrag att ansöka om ändrat 

anläggningsbeslut hos lantmäteriet. Gunnar Ohlsson förslag: Att skjuta på beslut till ordinarie stämma 

med en ny framställan där kostnader redovisas. Styrelsens förslag antogs med tillägg i text att det gäller 

individuell mätning och debitering av elförbrukning och att det gäller laddplatser.                                       

17 röster för och 1 mot 4 nedlagda röster 



7. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokoll finns hos ordförande och skall även delas ut i brevlådorna

8. Stämmans avslutande

Ordförande avslutade stålmman

Sekreterare

,/*>.-- ,Z
Jörgen F6e

Lars Larsson Sven Gustafsson
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