Sollentuna i mars 2017

Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Samtliga medlemmar/bostadsrättshavare i Brf Turebergs Allé kallas härmed
till ordinarie föreningsstämma måndag 23 april på Sollentuna Bio vid
Turebergs torg
Innan stämman träffas vi informellt över lite kaffe/te och smörgås från
klockan 1840, den formella stämman inleds strax efter klockan 1900.
Efter stämman en informell stund för information och dialog.
Bifogas denna kallelse:
–
–
–
–
–

Dagordning
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Förslag till stadgerevidering vilket stämma 2017 fattat ett första beslut om

Vi bjuder på smörgås och kaffe/te och ber er därför anmäla närvaro senast 2018-04-16
genom att lämna talongen nedan i föreningens brevlåda på Engelbrekts väg 63, alternativt
via e-post info@turebergsalle.se.
Den som ej kan närvara har möjlighet att lämna skriftlig fullmakt till annan medlem.
Medlem har rätt att genom fullmakt representera en (1) annan föreningsmedlem.

Vi ses på stämman! Varmt välkomna!
/Styrelsen
----------&-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jag/vi kommer på stämman den 23 april 2018, Sollentuna Bio
Namn: ..........................................................................................................
Lägenhetsnummer (föreningens, tre siffror): .................................................
Adress: .........................................................................................................
Fråga jag önskar att den lyfts på informella stunden efter stämman:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Dagordning – enligt stadgarna § 25
Vid ordinarie föreningsstämma i Brf Turebergs Allé
§1.
§2.
§3.
§4.
§5.
§6.
§7.
§8.
§9.
§10.
§11.
§12.
§13.
§14.
§15.
§16.
§17.
§18.

Stämmans öppnande
Godkännande av dagordningen
Val av ordförande vid stämman
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
Fråga om kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
(röstlängd)
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredragning av revisionsberättelsen
Fastställande av resultat- och balansräkningen
Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fråga om arvoden
Val av styrelseledamöter och ersättare
Val av revisorer och ersättare
Val av valberedning
Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
– Proposition från styrelsen: konfirmerande beslut om Stadgerevidering
Stämmans avslutande

Innan stämman bjuds fika o informell samvaro med dina grannar!
Efter stämman bjuds informell stund med information och dialog.

§17 Proposition 1: Stadgerevidering beslut 2.
Styrelsen yrkar:
– att stämman bifaller styrelsens förslag till stadgerevidering.
Likalydande med beslut på stämma 2017, med ändringar markerade i
bifogat underlag. Anledning till stadgerevidering är främst förändringar
i bostadsrättslag och därmed ändringar i Bostadsrätternas
mönsterstadgar. Vi passar på och ser över några andra skrivningar
utifrån den praxis och verklighet som idag råder.
Följande paragrafer berörs: §15, §22, §23, §24, §27, §28.
Efter beslut av stämma vidtar kontroll och registrering hos
Bolagsverket. Beslut måste vara likalydande med det som togs 2017, ev
ändringar kräver ånyo beslut av två stämmor.

