
 

 

Kallelse till Årsstämma för Bostadsrättsförningen Geringslådan 2015  

Tid: Torsdagen den 21 maj 2015, klockan 19:00 
Plats: ”Kastanjegården”, Söndagsvägen 3 i Hökarängen.  
Från 18:45 serveras smörgås, kaffe och annan dryck. 
 
Förslag till dagordning: 
 
1. Stämmans öppnande 
2. Godkännande av dagordning 
3. Val av ordförande för stämman 
4. Anmälan av ordförandens val av protokollförande 
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
6. Frågan om kallelse till stämma behörigen skett 
7. Fastställande av röstlängd 
8. Styrelsens årsredovisning 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 
11. Beslut om resultatdisposition 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
13. Arvode till styrelsen och revisorerna 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15. Val av revisor och suppleant 
16. Val av valberedning 
17. Övriga ärenden 

a) Motion angående sophantering 
b) Motion angående staket 
c) Motion angående thujor 
d) Motion angående uppdaterade ordningsregler gällande rökning 
e) Ändring av stadgar 

18. Stämmans avslutande 
 
Eventuella övriga frågor/information behandlas efter stämmans avslutande. 
 
Varje bostadsrätt har rätt till en röst vid omröstningar, oavsett antal medlemmar i lägenheten. Det räcker att en medlem 
från varje bostadsrätt deltar i stämman för att ha rätt att utöva sin rösträtt. 
 
Har du inte möjlighet att delta kan du be en granne företräda dig som ombud genom att ge denna en fullmakt. 
Fullmaktsröstning sker med bifogat underlag. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. 
 
Har en bostadsrätt sålts och det finns en ny godkänd medlem som inte har flyttat in ännu, så ska både den nya 
medlemmen och den medlem som idag bor i lägenheten få kallelse till extrastämma. De har gemensamt en röst. 
 
 

Välkomna! 

 

Styrelsen för Brf Geringslådan (Erika, Idha, Andreas, Rani, Nadja, Jenny)  



 

 

 

Bifogat material till kallelse  

Följande bifogas den elektroniska kallelsen till Årsstämman: 
 

1. Kallelse till Årsstämman (detta dokument) 
2. Årsredovisning 2014 
3. Revisionsberättelse 2014 
4. Motion angående sophantering 
5. Motion angående staket 
6. Motion angående thujor 
7. Proposition angående uppdaterade ordningsregler gällande rökning 
8. Styrelsens svar på motioner 
9. Ändring av stadgar – informationsbrev 
10. Ändring av stadgar – förslag nya stadgar 
11. Ändring av stadgar – gamla stadgar 
12. Fullmakt årsstämma  

 
För att spara på miljön kommer detta material enbart att distribueras elektroniskt, och var och en får skriva ut det 
material de vill ha utskrivet. 
 
Boende som önskar tillgång till framförallt Årsredoisning och Revisionsberättelse utskrivet och själv saknar tillgång till 
skrivare kan kontakta styrelsen antingen via e-post eller med en lapp i föreningens brevlåda så kommer utskrivet 
dokument att ordnas fram inom några dagar. 

 


