
BRF Forellen 15 2020-05-24 1(2) 

 

 

BRF Forellen 15  Org.nr : 769603-8640  
Nybrogatan 50            Bankgiro : 5294-3735  
114 40 Stockholm 
   

Forellen 15 

 
Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 

Gäller endast medlemmar (bostadsrättsinnehavare) i brf. Forellen 15 

 

Tidpunkt :  Måndag 15:e juni 2020 kl. 18 

Plats :  Gården, ingång via Karlavägen 54 

Årsredovisning för 2019 :  delas ut på stämman. Går att erhålla per epost 

två veckor innan stämman, eller som utskrivet exemplar (anmäl önskan till 

sekr@forellen15.se), och kommer finnas på hemsidan.  

 

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. 

18. Stämmans avslutande. 

 

 

 

Vänd. 
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Årets stämma har vi valt att lägga vid ett senare datum än vanligt och utomhus. Detta 

på grund av den aktuella pandemisituationen. Vi kommer ordna med något slags 

regnskydd vid behov och en enkel förtäring kommer att serveras. Varma kläder 

anbefalles om det skulle vara kyligt.     

 

På grund av situationen strävar vi efter att hålla en kort och formell stämma. Vi 

kommer komplettera stämman med ett informationsmöte i höst.  

 

För att undvika att trängsel uppstår önskar vi att om möjligt högst en medlem per 

lägenhet deltar. Om du inte har möjlighet att närvara personligen vid stämman så kan 

du utöva din rösträtt genom ett ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig 

underskriven och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Ett 

ombud får företräda högst två medlemmar. En mall för fullmakt kan fås per epost 

eller som utskrivet exemplar (anmäl önskan till sekr@forellen15.se), och kommer 

finnas på hemsidan för nedladdning. 

 

Se vidare i stadgarna om vad som gäller vid en stämma. 

 

För att hålla stämman kort är det bra om deltagarna i förväg tar del av 

årsredovisningen och förbereder eventuella frågor. 

 

 

Välkommen! 

 

Styrelsen 

Brf Forellen 15 
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