
Protokoll från Primagruppens extra föreningsstämma 2021-06-08 
Plats: Krinolinen, Fredrika Bremers gata 33, 129 50 Hägersten 

Tid: kl. 18.00-18.30 

Närvarande: 14 personer 

 

1. Mötets öppnande 

Elena Nordström öppnade mötet 

 

2. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Elena Nordström 

 

3. Frågan om kallelsen till extra föreningsstämman skett stadgeenligt 

Kallelsen har skickats till medlemmarna per e-post/post. kallelsen och handlingarna är även 

publicerade på föreningens hemsida en månad innan stämman. 

Beslöts att: godkänna kallelsen 

 

4. Mötesformalia; fastställande av dagordningen, val av sekreterare och två justerare 

Dagordningen har bara en punkt som ska avhandlas i stämman. Inga övriga frågor 

annonserades. Till sekreterare föreslogs Elena Nordström och till justerare föreslogs Åsa 

Blomqvist och Kicki Kristiansson. 

Beslöts att: godkänna förslagen och formalia 

 

5. Upprättande av röstlängd 

14 röstberättigade medlemmar 

 

6. Förslaget till ny stadga 

Förslagen stadga är godkänt av Föreningens ordinarie föreningsstämma den 28 april 2021. Då 

beslutades ändra § 16 kap 7 punkt e) frågan om arvode. Orden ledamöter ändrades till 

förtroendevalda. Dessutom konstaterades det att i denna nya stadga stavas föreningens 

namn ihop, Primagruppen. 

Beslöts att: godkänna stadgeförslaget andra gången och anta nya stadgan för Ideella 

föreningen Primagruppen.  

 

7. Extra föreningsstämmans avslutande 

Mötesordförande Elena Nordström tackade för visat uppmärksamhet, samtliga närvarande 

bjöds till rundvandring på Krinolinen och mötet avslutades 

 

 

Digital signering 

 

Elena Nordström Åsa Blomqvist  Kicki Kristiansson 
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