Kallelse till föreningsstämma
Välkommen till föreningsstämma i Brf Travkusken
tisdagen den 25 maj kl. 18.30 på Brommavik Hotell,
Karlsbodavägen 45 i Bromma
Styrelsen kallar härmed till ordinarie föreningsstämma. Med anledning av
coronapandemin kommer vi självklart att följa myndigheternas
rekommendationer i stämmolokalen för att minska risken för
smittspridning. Munskydd kommer att finnas tillgängligt på plats för alla
som deltar men vi ber dig som har symptom att stanna hemma och istället
ge en fullmakt till en granne eller till styrelsen. Det kommer att finnas
möjlighet att lyssna på mötet digitalt via Zoom men det kommer i år endast
vara möjligt på rösta på plats i lokalen. Om du vill lyssna på mötet digitalt
kontaktar du styrelsen senast dagen innan stämman.
Föreningens årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på föreningens
hemsida senast två veckor innan föreningsstämman. Om du inte har
möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt via webbplatsen kan
styrelsen hjälpa till med utskrift. Kontakta i så fall styrelsen via e-post till
brftravkusken@gmail.com eller via postfacket i port 21.
Stämmans dagordning finns på nästa sida.
Välkomna!
Styrelsen i Brf Travkusken

Dagordning
§ 1 Stämmans öppnande.
§ 2 Upprättande av röstlängd (inkl. eventuella inkomna fullmakter).
§ 3 Val av ordförande för stämman.
§ 4 Anmälan av ordförandes val av sekreterare.
§ 5 Fastställande av dagordning.
§ 6 Val av två rösträknare tillika justerare som jämte ordförande justerar protokollet.
§ 7 Fråga om kallelsen till stämman behörigen skett.
§ 8 Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning.
§ 9 Föredragning av revisionsberättelse.
§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 12 Beslut om användande av uppkommen vinst/ täckande av förlust enligt balansräkning.
§ 13 Beslut om arvoden.
§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Valberedningen har inkommit med följande förslag på ny styrelse:
Ledamöter
o Katilla Wong, port 19 (omval)
o Robin Zackrisson, port 21 (omval)
o Fereshte Bagherpour, port 27 (omval)
o Linda Eriksson, port 17 (omval)
o Magnus Levhorn, port 21 (omval, tidigare suppleant)

Suppleanter
Alexander Wulff, port 27 (omval)
Sanna Sedin, port 19 (nyval)
Malin Hellqvist, port 23 (nyval)
Carl-Fredrik Lindberg, port 21 (nyval)

o
o
o
o

Styrelsen mår bra av att då och då få in nya personer, med både olika erfarenheter och personliga egenskaper, som
kan bidra med nya ögon på styrelsearbetet. Det är viktigt att de medlemmar som sitter som förtroendevalda i
föreningens styrelse är engagerade och aktiva i styrelsearbetet, är självgående och har lätt för att kommunicera.
Valberedningen anser att ovan föreslagna medlemmar kommer att komplettera varandra i gruppen på ett bra sätt
och därmed fullgott kunna sköta styrelsearbetet under kommande år.
Valberedningen föreslår att styrelsen kompletteras med tre nya suppleanter: Sanna Sedin, Malin Hellqvist och CarlFredrik Lindberg. Sanna har varit medlem i ca 4 år, har kunskaper inom ekonomi och redovisning, beskriver sig
själv som noggrann och strukturerad och vill engagera sig för att få bättre inblick i hur föreningen fungerar. Malin
har varit medlem i föreningen i ungefär 2,5 år, har ett stort intresse för de flesta frågor som rör föreningen och
beskriver sig själv som driven, positiv och social. Carl-Fredrik är medlem sedan november 2020, har allmänna
kunskaper inom många områden och vill framförallt bidra till att minska föreningens kostnader och nyttan för
medlemmarna. Alla de tre föreslagna personerna har uttryckt ett engagemang för de olika frågor och uppgifter som
styrelsen arbetar med och upplever sig ha lätt för att samarbeta och bidra till gruppen på olika sätt.
§ 15 Val av revisor och suppleant.
§ 16 Val av valberedning.
§ 18 Stämmans avslutande

