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Forellen 15
Inbjudan till ordinarie föreningsstämma

Gäller endast medlemmar (bostadsrättsinnehavare) i brf. Forellen 15

Tidpunkt : Onsdag 30e Maj 2018 kl. 19
Plats : Östra Real, Karlavägen 79, rum A329
Årsredovisning för 2017 : Delas ut på stämman. Går att erhålla per epost 

två veckor innan stämman (anmäl önskan till sekr@forellen15.se), och finnas 
på hemsidan. Eller att ta kontakt med någon i styrelsen för att få ett utskrivet 
exemplar.

Dagordning

1.       Stämmans öppnande.
2.  Godkännande av dagordningen.
3.  Val av stämmoordförande.
4.  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5.  Val av två 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. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13.     Beslut om arvode åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14.  Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15.  Val av revisorer och revisorssuppleant.
16.  Val av valberedning.
17.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 

ärende.
Ändring i stadgar. Bekräftande beslut efter första beslut vid stämman 2017. De 
aktuella ändringarna och skälen till ändringarna framgår ett dokument som delas 
ut vid stämman. Det är exakt samma som vid förra årets möte. Den som vill ha en 
fullständig version av ändringsdokumentet och/eller stadgarna med ändringarna 
införda, eller nu gällande stadgar, anmäl önskan med epost till sekr@forellen15.se
eller genom att kontakta någon i styrelsen. Eller se hemsidan. Kontaktinformation 
till styrelsen finns anslagen i portarna. 

18.  Stämmans avslutande.

Vänd.
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Efter stämmans avslutande enligt dagordningen hålls en frågestund där det ges 
utrymme för att ställa frågor och framföra åsikter. Se nedan om årets möjlighet att 
ställa allmänna frågor. Styrelsen kommer också informera om aktuella arbeten i huset 
som berör medlemmarna. 

Välkommen!

Du behövs vid stämman!

Den årliga stämman är ett mycket bra och viktigt tillfälle för dig som medlem att 
informera dig om vad som händer i föreningen, vad styrelsen gör och framföra 
synpunkter. Kom därför till stämman!

I år kommer Christer Högbeck från ”Bostadsrätterna” vara ordförande för stämman. 
Detta är att alltså ett mycket bra tillfälle att ställa bostadsrättsfrågor både sådana som 
gäller vår förening och mer allmänna frågor.
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