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Protokoll extra föreningsstämma i Brf Mta Stränder angående
eventuellt överklagande till hovrätten avseende domen i målet
mot interimsstyrelsen

Dag för etämma: onsdagen den 11 augusti 2A21 .
Plats: Falsterbo Kursgård, Höllviken.
Möteslokal: Knösen
Tid: kl. 18.00

1. Stämmans öppnande.
Styrelsens ordförande Dick Fogelström hälsade välkommen och öppnadö
stämman.

z.Val av ordförande vid stänman och val av protokollförare.
Dick Fogelström valdes tillordftrande och Jessica Sonone till protokollftrare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Rösflängdes godkändes till26 röstberättigade medlemmar varav 6 st via
fullmakter.

4. Val av två protolrolfiusterare tillika r{lsträl«nare,
Lars Olsson och Mikael Månsson valdes till protokolljusterare och rösträknare.

5. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörlg ordning.
De närvarande medlemmarna ansåg att sämman blivit utlyst i behörig
ordning.

6. Fasbtällande av dagordning.
Det utsända förslaget till dagordning godkändes först inte då skrivelse från
Lennart Skarping inkom i samband med mötets öppnande. Underskrivande
var Lennart Skarping, Monica Skarping, Helle Mills, Mvianne \Ahdström, Aina
Lenz och Nils och Britt Ekvall.
Skrivelsen gällde att underskrivande ansåg inte denna sElmma vara beslutsffir
gällande omröstningsfrågan. Detta då information om second opionion
skickab ut till medlemmarna för sent och att tid för att granska underlaget inte
getts medlemmama givet kort tid mellan information och mötet för
omröstning.Md ytterligare diskussion valde denna grupp att återkalla sitt krav
på att ogiltigförklara omröstningen och dagordningen kunde därför godkännas.

7. Diskussion om adyokat Johanna Petercon Tells second oplnion angående
domen i Malmö tingsrätt samt vilka konsekvEnser ett överklagande kan
få.
Genomgång av den finansiella påverkan av de olika scenariema av Jessica
Sorrone.
Ytterligare djupdykning iJohannas underlag eftertrågades inte och
genomfördes därför inte.

8. Beslut om att överklaga domen från Malmö tingsrätten till hovrätten
Sluten omröstning genomfördes då en medlem önskade detta. Samtliga 26
röstberättigade (inkl 6 st tullmakter) röstade enhälligt för att§ överklaga till
Hovrätten.

9. Stålmmans avslutande



9. litämman$ av§lutanoe

Höllviken 2021 -08-11
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