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14 SEPTEMBER 2015

Vad händer i huset?
Den extra föreningsstämman!
Den extra föreningsstämman genomfördes i Handelsbankens lokaler på Erikslust onsdagen den 2
september. 16 av föreningens 28 hushåll/medlemmar var representerade. Stämman behandlade
de motioner och ärende som bestämdes på den ordinarie årsstämman. Det som beslutades kan
kortfattat sammanfattas som följer:







Motionen avseende investering i säkerhetsdörrar i föreningens alla lägenheter bifölls med
15 röster för förslaget. Styrelsen arbetar vidare med projektet som kommer att
genomföras under hösten 2015.
Motionen avseende upprustning/renovering av källaren bifölls inte då inga röster
lämnades för förslaget.
Motionen avseende permanent tillåtelse till uthyrning i andra hand bifölls inte då endast
1 röst lämnades för förslaget.
Stämman antog styrelsens förslag till nya stadgar med 15 röster för förslaget. För att de
nya stadgarna ska bli ”giltiga” krävs ytterligare ett stämmobeslut. Styrelsen kommer att
kalla till ytterligare en extra föreningsstämma inom kort vilken kommer att behandla
denna enda fråga.
Stämman antog styrelsens förslag till nya andelstal med 16 röster för förslaget.

Protokollet från stämman kommer att finnas tillgängligt på hemsidan, www.inland3.se, senast
den 17 september. I detta är de nya stadgarna och andelstalen bilagda.
Håll även utkik efter kallelse till den ytterligare extra föreningsstämman. I vanlig ordning kommer
vi att dela ut kallelsen i postfacken samt anslå den på hemsidan www.inland3.se.
Vad avser projektet med säkerhetsdörrar återkommer vi med mer information då vi haft det
inledande projektmötet.
I dagarna har vi också fått en ny medlem i föreningen. Rafael Zurawski har köpt vår hyresrätt på
Roslins väg 2 (Ulla Weidby) och vi hälsar honom varmt välkommen i föreningen.
Är det något ni undrar över så står vi till ert förfogande.
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