Kallelse till föreningsstämma
Medlemmarna i
Bostadsrättsföreningen Östersundshus 18
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 30 juni kl. 18:00 i
föreningens lokaler på Kopparslagargränd 2
Tänk på att vi bara kan tillåta 50 närvarande, MEN du kan lämna fullmakt,
Bifogas
Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av
protokollförare.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av två justerare.
Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt disposition av vinsten eller förlusten enligt den fastställda
balansräkningen.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
Fråga om arvoden till styrelseledamöterna, revisorerna och
valberedningen.
Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
ska väljas.
Val av styrelse.
Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i
förekommande fall val av styrelseordförande.
Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
Val av valberedning.
Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller
föreningens stadgar.
Av medlemmar anmälda ärenden (motioner)
Av styrelsen hänskjutna frågor
Stämman avslutas
Bostadsrättsföreningen Östersundshus 18
Styrelsen

Kallelse till föreningsstämma
FULLMAKT

För ____________________________________
Namn på fullmaktstagare

att vid föreningsstämman i Brf Östersundshus 18
den 30 juni 2020 föra min talan och utöva min rösträtt.

____________________________________
Namn på fullmaktsgivare, textat

Lägenhetsnr:_________
TRE-siffrigt

Östersund den________/________ 2020

_________________________________
Namnteckning fullmaktsgivare

§ 13. Medlems röst
På föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt,
har de dock tillsammans endast en röst. Om en medlem har flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.
En medlems rätt på föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud ska visa upp en skriftlig,
daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från att den utfärdades. Ett ombud får högst företräda
två medlemmar.
En medlem får ta med högst ett biträde på föreningsstämman. För en fysisk person gäller att endast
dessa får vara biträde eller ombud:
•
•
•
•
•
•
•

en annan medlem
medlemmens make
registrerad partner
sambo
föräldrar
syskon
barn.

