
     Rudboda 2019-05-02 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Rudboda Bostadsrättsförening/Brf 

Lojohöjden 713600-0796 torsdag den 16 maj 2019 klockan 18.30 i Rudboda 

skola. 

Dagordning för ordinarie föreningsstämma i Rudboda Brf   

Stämman äger rum torsdag den 16 maj 2019 klockan 18.30 i Rudboda skola.  

 

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den person som styrelsen har 

utsett.   

2. Stämman utser ordförande vid stämman.   

3. Stämmans ordförande utser protokollförare vid stämman.    

4. Stämmans ordförande upprättar en förteckning över närvarande medlemmar, 

ombud och biträden (röstlängd).                                                                                                                                                         

5. Fråga om godkännande av röstlängden.                                                                                                               

6. Stämman utser två justeringsmän tillika rösträknare.                                                                                                  

7. Fråga om kallelse till stämman och handlingar tillställts medlemmarna inom den tid 

och i den ordning som anges i föreningens stadgar. 

8. Fråga om godkännande av dagordningen för stämman.                                                                                         

9. Styrelsens årsredovisningshandlingar, dvs. balansräkning, resultaträkning, noter och 

förvaltningsberättelse genomgås 

10. Revisionsberättelsen genomgås.  

11. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning.                                                                                          

12. Fråga om dispositioner med anledning av den vinst eller förlust som anges i den 

balansräkning som har fastställts.                                                                                                                                                             

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.                                                                                                    

14. Fråga om arvode åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.    

15. Motioner som medlemmarna väckt enligt §13 i föreningens stadgar. Motionerna 

bifogas årsredovisningen. Motioner: Eva Jacobsson om rutiner för uppföljning 

felanmälan; Eva Jacobsson om entreprenör för kommande OVK, Monika Källgren om 

trädgårdsavfall, Monika Källgren om snödumpning på parkeringsplats; 

Fagerberg/Wallingstam och Ålin om träd i ”Lillskogen”; Fagerberg/Wallingstam samt 

Gårdebäck om schablonersättning för bostadsrättshavare som genomfört tidigarelagt 

stambyte.  



16. Styrelsens anmälningar till stämman (bifogas årsredovisningen) om uppdrag från 

stämman 2018 avseende felanmälningsrutiner och förutsättningar för individuell 

mätning av tappvatten. 

17. Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter för dem 

(omedelbar justering).  

18. Val av revisorer och revisorssuppleant (omedelbar justering).                                                                       

19. Val av valberedning (omedelbar justering).                                                                                                                                       

20. Stämmans avslutande.  

                                                                                                                                            

Fullmaktsblanketter finns i entrén Lojovägen 44 

Alla medlemmar är välkomna på ett informationsmöte söndag den 12 maj 

klockan 15.00 i föreningslokalen Lojovägen 44. På mötet ges tillfälle att 

diskutera och ställa frågor kring stämmohandlingarna och andra aktuella 

frågor.  

Varmt välkomna till informationsmötet den 12 maj och till stämman den 16 

maj enligt kallelsen. 

 

 


