
 
 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 
 
Datum och tid: Torsdagen den 16 maj, 2019, kl. 18:30 
 
Lokal: Lokalen vid tvättstugan 
 
Dagordning 
 

1. Öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9. Föredragning av revisorns berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Beslut om resultatdisposition 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 

16. Val av valberedning 

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlems anmält ärende. 

HÄR MÅSTE VI REDOVISA MOTIONER OCH EV FRÅGOR FRÅN STYRELSEN 

18. Avslutande 

 
 
Björkhagen den 20 april 2019 
 
Styrelsen Bostadsrättsföreningen Björkslingan 
  



 
 

Årsredovisningen 
 

Årsredovisningen är reviderad och påskriven och har lagts ut på föreningens hemsida www.bjorkslingan.se. Den 
kommer också att tryckas upp så att den finns tillgänglig på föreningsstämman. 

 
Om ombud, biträde och fullmakt 

 
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall visa upp en skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten skall 
uppvisas i original och gäller högst ett (1) år från utfärdandet. Ombud får företräda högst en (1) medlem. På 
föreningsstämma får medlem medföra högst ett (1) biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. 
 

Vem kan vara ombud och biträde 
 

Ombud och biträde får endast vara myndig person som är: 
 Annan medlem 
 Medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo enligt sambolagen 
 Förälder 
 Syskon 
 Barn 
 Annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus 
 God man 

 
Om medlem står under förvaltarskap företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin 
förmyndare. 
 
 

 
 

FULLMAKT 
 
För …………………………………………………………………………………………………. 
 
att vid föreningsstämman i Brf Björkslingan den …………/……….., 20…….. föra min talan  
och utöva min rösträtt. 
 
 
Stockholm den …………/……….., 20……. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
Namnteckning medlem 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
Namnförtydligande 


