Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019 för Brf Slottsskogen
Tid:
Plats:

2019-05-09 kl. 1830 - 2100 (enklare smörgås, kaffe/te serveras från 1800)
Psykologiska instutitionen, Linnéplatsen (hörsalen)

Dagordning – regleras i föreningens stadgar § 17
Ordinarie föreningsstämma
1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämmoordförande
3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. godkännande av dagordning
7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. val av minst två rösträknare
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. genomgång av styrelsens årsredovisning
11. genomgång av revisorernas berättelse
12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens
ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av
föreningsstämman
16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter
18. presentation av HSB-ledamot
19. beslut om antal revisorer och suppleant
20. val av revisor/er och suppleant
21. beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
24. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda
ärenden som angivits i kallelsen
a. Beslut om miljötillägg på elen
b. Inkomna motioner
25. föreningsstämmans avslutande

Bostadsrättsföreningen Slottsskogen, Övre Husargatan 39, 1 tr, 413 14 Göteborg
Telefon: 031-711 50 40 · E-post: brf.slottsskogen@telia.com
Hemsida: www.hsb.se/goteborg/brf/slottsskogen
Expeditionstid: Fastighetsskötare torsdagar 17.00 – 18.00 Styrelse: Tisdag 18:30–20:00 (jämn vecka)

§ 18 Rösträtt, ombud och biträde
På föreningsstämma 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.
Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som
är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.
Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller
högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara
företräda en medlem.
Medlem får medföra ett valfritt biträde.

§ 19 Röstning
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de
avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträder.
Vid personval anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet
genom lottning om inte annat beslutas av föreningsstämman innan valet förrättas.
För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i lag.
Om röstsedel inte avlämnas eller röstsedel avlämnas utan röstningsuppgift (så kallad
blank sedel) vid sluten omröstning anses inte röstning ha skett.

Felanmälan Föreningens Hemsida dygnet runt eller HSB Göteborg kontorstid: 010-442 24 24.
Utanför kontorstid: Securitas: 010-470 55 98
KONE Hissar: 0771-50 00 00 Nokas Bevakning (=allvarlig störning) 010-210 90 00

Ombudsfullmakt

Enligt föreningslagen har medlem rätt att låta sig representeras på föreningsstämma genom
ombud. Detta kan utnyttjas om man själv inte har möjlighet att närvara på stämman.
Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans dock bara en röst vid
eventuell röstning.
Ombud kan vara make/maka, varaktigt närstående sammanboende med medlem eller annan
medlem i föreningen.
Juridisk person kan företrädas av annan än ovanstående.

Ombudsfullmakt
Härmed låter jag mig företrädas på Föreningsstämman 2019-05-09 för Brf Slottsskogen
Mitt namn……………………………………………………………………………………
Lgh-Nr……………….
Ombudet (tydligt textat namn) ……………………………………… är ………..
Maka/make
Sammanboende
Annan medlem
Ombud för juridisk person

Göteborg (datum) ………………….

Underskrift ......................................................................................................
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