
	      
KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Bostadsrättsförening 

Askungen 1 i Göteborg   
   
Dag:          Måndagen den 29 april 2019      
Klockan:   18:00  
Plats:                Elite Park Avenue Hotel, konferensavdelningen, Kungsportsavenyn 36-38 
  
Vi bjuder på macka, kaffe och annan måltidsdryck, vi ber er därför anteckna er på de anmälningslistor som sätts 
upp i entréerna så att vi kan beställa mat för rätt antal personer.      

  
DAGORDNING   

1 Stämmans öppnande  
2 Val av ordförande vid stämman  
3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare  
4 Fastställande av röstlängd  
5 Fråga om närvarorätt vis föreningsstämman 
6 Godkännande av dagordning  
7 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare  
8 Fråga om kallelse behörigen skett  
9 Genomgång av styrelsens årsredovisning  
10 Genomgång av revisorernas berättelse  
11 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen  
12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  
14 Fråga om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 

ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av 
föreningsstämman  

15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter  
16 Val av styrelseledamöter och suppleanter  
17 Val av revisor och suppleant  
18 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande  
19 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda 

ärenden  
• Proposition 1 – Gruppavtal för Bredband/Telefoni/TV 
• Motion 1 – Angående gym och spa (bastu) 
• Motion 2 – Angående inglasade balkonger 
• Motion 3 – Angående andelstal 
• Motion 4 – Information om styrelsens kassa 
• Motion 5 – Angående styrelsens arbete 
• Motion 6 – Angående styrelsens sammansättning 
• Motion 7 – Angående juridiska personers ägande 
• Motion 8 – Angående hissdörren Karl Gustavsgatan 31 
• Motion 9 – Angående kalldrag i lägenheter 
• Motion 10 – Angående fastighetens skalskydd 

20 Stämmans avslutande 
 
Efter stämman håller vi en mer informell frågestund. 



 	     

 
OMBUDSFULLMAKT  
  
Enligt föreningslagen har medlem rätt att låta sig representeras på föreningsstämma genom ombud. 
Detta kan utnyttjas om man inte har möjlighet att själv närvara på stämman. Medlem får företrädas av 
valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. 
  
På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har 
de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen 
en röst. 
 
 
 
 
 
 
 
    

Klipp här "--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
 
 
Ombudsfullmakt till Brf Askungen 1 i Göteborg  
  
Härmed låter jag mig företrädas på föreningsstämman 2019  
  
 
 
 
 
  
Ombudets namn:   
   
 
Ort:   den  /  2019  
  
  
  
      
       
Bostadsrättshavare  Lägenhetsnummer  


