Nyhetsbrev 20-01
Maj 2020

Mycket har hänt sedan förra stämman och vi kommer därför dela upp detta nyhetsbrev i två delar. Denna del
som handlar om vårt årsmöte och nästa del som kommer inom 3 veckor, kommer vi berätta lite mer om vår
policy angående bland annat grillning samt några andra nyheter i vår förening. / Ordförande

Årsstämma

Dagordning
1.

Stämmans öppnande

Söndagen den 7 juni kl. 11.00 håller vi årsstämma
för våra medlemmar i Brf Söderby 2:14.

2.

Godkännande av dagordningen

3.

Val av stämmoordförande

Då vi befinner oss i Covid-19 tider har vi funderat
många gånger på hur vi skall göra. Vi måste enligt
våra stadgar ha en stämma innan 30 juni.

4.

Anmälan av stämmoordförandens val av

Då vi vill att ni alla skall känna er trygga med att vi
träffas, har vi beslutat att vi kommer hålla stämman
utomhus i vår lilla park (bakom Tvillingarnas höghus
nr 333 och 334).

5.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6.

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig

Vi kommer sätta upp ett partytält och ta med
mikrofoner och högtalare så att alla kan höra.

7.

Upprättande och godkännande av röstlängd

8.

Föredragning av styrelsens årsredovisning

Vi har en del stolar själva, men du som har en egen
får gärna ta med den till mötet.

9.

Föredragning av revisorns berättelse

10.

Beslut om fastställande av resultat- och

Kallelse!

OBS! Om vi blir många så kommer vi begränsa så
att det bara är en person per lägenhet som får vara
med på mötet. Detta är möjligt då det bara finns en
röst per lägenhet även om ni har delat ägarskap.
Proposition ang nya stadgar!
Styrelsen har funderat på om vi ska lämna våra
egna stadgar och gå över till HSB:s grundstadgar.
För att detta ska vara möjligt, måste vi i styrelsen
först gå igenom våra egna stadgar och jämföra med
HSB:s stadgar för att sedan lämna ut dem till er för
genomgång. Därefter behöver vi ha två på varandra
årsmöten för att stadgarna skall bli giltiga.
Detta jobb vill vi inte göra om ni anser att vi inte ska
ändra något, varför vi har skrivit en proposition om
detta, se bilaga 1.

protokollförare

ordning utlyst

balansräkning
11.

Beslut om resultatdisposition

12.

Fråga om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna

13.

revisorer för nästkommande verksamhetsår
14.

Val av styrelseledamöter och suppleanter

15.

Val av revisor/er och revisorssuppleant/er

16.

Val av valberedning

17.

Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen
för beslut eller som medlem anmält enligt

Nyfiken på styrelsen?

32 § i stadgar

Som bilaga 2 till detta nyhetsbrev, följer information
från valberedningen.
Som ni ser så har vi en del vakanta platser och för
att vi inte skall hamna utan styrelse så måste vi nu
alla hjälpa till att få fram förslag på nya ledamöter
och ersättare.

Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och

a/
18.

Ändring av befintliga stadgar

Övriga eventuella ärenden (som föranleda
diskussion men inte beslut)

19.

Stämmans avslutande

Årsredovisning!
Årsredovisningen ligger ännu hos vår revisor och så
fort den är klar kommer den läggas upp på vår
hemsida.
Vill du ha den i pappersform, maila eller ring oss så
ordnar vi det.

Välkomna!

 0736- 22 36 63

 info@soderby214.se

www.soderby214.se
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