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KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Lyckebo i Storvreta kallas härmed till ordinarie
föreningsstämma den 26 juni 2018 kl. 19:00 i kvarterslokalen på Himmelsvägen 25.
Anmälan
Ingen föranmälan till föreningsstämman är nödvändig. Styrelsen hoppas att så många som möjligt
kan komma på föreningsstämman.
Ombud och biträde
Som medlem har man rätt att ta med sig ett biträde. Medlem har även rätt att i sitt ställe skicka ett
ombud till föreningsstämman. Ombudet ska antingen vara medlem i föreningen, medlemmens
make/maka, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombudet måste
uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt.
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Stämman öppnas
Godkännande av dagordningen
Val av ordförande vid stämman
Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Upprättande och fastställande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och
biträden (röstlängd)
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredragning av revisionsberättelsen
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om resultatdisposition
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer och revisorssuppleant
Val av valberedning
Information från styrelsen avseende det gångna året
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
Fråga om antagande av nya stadgar
Stämman avslutas

Information om ändring av föreningens stadgar
Vid den extra föreningsstämman den 23 april 2018 fattade stämman beslut om ändring av föreningens
stadgar.
Beslutet att ändra föreningens stadgar blir dock giltigt förts om de antas på två efter varandra följande
föreningsstämmor. Beslutet ska därför tas upp till förnyad prövning på stämman den 26 juni 2018.
De föreslagna ändringarna i stadgarna har tidigare kommunicerats till samtliga medlemmar i
föreningen genom bilaga till kallelsen till extra föreningsstämma. Av praktiska skäl biläggs de
föreslagna ändringarna i stadgarna inte på nytt i denna kallelse. För det fall någon medlem i
föreningen önskar att på nytt ta del av de föreslagna ändringarna i stadgarna skickas en begäran
härom per mejl till föreningens styrelse på följande mejladress: info@lyckebo.se alternativt kontakta
någon i styrelsen.
Majoritetskrav
För beslut enligt styrelsens förslag till nya stadgar krävs att beslutet fattats på två på varandra följande
föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman går med på
beslutet.

