


BRF LOFOTEN 
kallar till ordinarie 
Föreningsstämma 

Onsdagen den 30 december kommer 
ordinarie stämma hållas 

Styrelsen har besluta att stämman ska genomföras 
utan fysisk närvaro med enbart poströstning och 

att utomstående inte ska ha rätt att närvara. 

Om ni har frågor som rör punkterna på dagordningen 
lämnas dessa in till styrelselokalen Lofotengatan 16 

senast 20 december 2020. 

Dessa besvaras brevledes och en sammanfattning av alla 
frågor kommer att publiceras på föreningens hemsida 

www.brflofoten.se 

Styrelsen för Brf Lofoten 
30 november 2020 
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DAGORDNING 

§  1.   Föreningsstämmans öppnande.* 

§  2.   Val av stämmoordförande.* 
I enlighet med valberedningens förslag kommer Arne Lundborg att vara 
stämmoordförande.  

§  3.   Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.* 
 Stämmoordföranden anmäler Jan Carlqvist till protokollförare. 

 §  4.  Godkännande av röstlängd.* 
 Medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden. 

§  5.  Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma.* 
Styrelsen har beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart 
poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara. 

§  6.   Godkännande av dagordning.*
 Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. En medlem som eventuellt har 
 synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål 
 för beslut markera nej eller anstå till fortsatt stämma. 

§  7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera 
protokollet.*
I enlighet med valberedningens förslag kommer Olle Andersson och Sten 
Olof Matsson att justera protokollet. 

§  8.   Val av minst två rösträknare.*
I enlighet med valberedningens förslag kommer Bechir 
Arfaoui och Marie-Louise Abrahamsson att vara rösträknare. 

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före 
föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman. Styrelsen har 
kallat genom anslag i föreningens trapphus den 30/11 och därutöver genom 
utdelning i brevlåda under vecka 50 

Fortsätter på nästa sida. 
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På paragraf som avslutas med * skall ej röst lämnas  



§10.  Genomgång av styrelsens årsredovisning.*
Årsredovisningen har bifogats i detta utskick sidan 6 till sidan 20. 

§11.  Genomgång av revisorernas berättelse.*

Revisionsberättelsen har bifogats i detta utskick sidan 21 till sidan 22.

§12.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning sidan 12  
och balansräkning har bifogats i detta utskick sidan 13 till sidan 14. 

§13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen.
Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda 
balansräkningen att den disponeras enlig förslag sidan 11

§14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019-2020 

§15.  Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar 
för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra 
förtroendevalda som valts av föreningsstämman.
Valberedningen föreslår Oförändrade arvoden och principer för andra 
ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter. 

§16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
  Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst tre och högst elva styrelseledamöter 
med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en 
suppleant för denne av styrelsen för HSB.  
Valberedningen föreslår antalet ledamöter skall vara oförändrat. 

§17. Val av styrelsens styrelseledamöter och suppleanter.
Styrelseledamöter:  
Valberedningen föreslår omval på Arne Lundborg, Cecilia Gjerdrum 2 år,  
nyval av David Gavafian på 2 år, fyllnadsval Daniel Hosseini på 1 år. 
Styrelse suppleanter: 
Valberedningen föreslår omval på Andrei Pintea, Cristian Bernard på 1 år, 
nyval av Annika Vaino på 1 år. 

Fortsätter på nästa sida. 
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§18. Presentation av HSB-ledamot.*
HSB har meddelat att Jessica Sjödin är utsedd till HSB-ledamot.

§19. Beslut om antal revisorer och suppleant.
Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara oförändrat (2st), 
varav en utses av av HSB. 
samt att antalet revisorssuppleanter ska vara oförändrat (1st). 

§20. Val av revisor och suppleant. 
Valberedningen föreslår omval på Bechir Arfaoui som revisor 
samt omval på Farial Shakibi som revisorssuppleant. 

§21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen. 
Styrelsen föreslår oförändrat antal (2st) 

§22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens 
ordförande.  
Styrelsen föreslår Omval av Sten Olof Matsson samt Olle Andersson. 

§23. Val av representanter/ombud och ersättare till distriktsstämmor, 
samt övriga representanter i HSB. 
Valberedningen föreslår styrelsens ordinarie ledamöter till ordinarie 
representanter/ombud, samt styrelsens suppleanter till ersättare som 
representanter/ombud. 

§24. Förslag från medlem (motion). 
Inga motioner har inkommit inom angiven tid. 

§25. Föreningsstämmans avslutande.* 
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FULLMAKT ordinarie stämma 
Brf Lofoten

Varje medlem har en röst på extrastämman. Om flera medlemmar äger 
bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst tillsammans. Om en medlem 
äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en röst. 

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. 

Styrelsen har, oaktat vad som anges i föreningens stadgar och med stöd i ny 
tillfällig lagstiftning, beslutat att medlem kan företrädas av valfritt ombud. 

Detta beslut gäller för Ordinarie föreningsstämma som genomförs under 
perioden 2020-11-30 t.o.m 2020-12-30. 

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller som längst till 2020-12-31. 

Ort: .............................................    Datum: ________-_____-_____ 

Fullmakt för : .................................................................…................. 

att företräda bostadsrättsinnehavaren:...............................….................................. 

Adress: ...................................................... 

Lägenhetsnummer: ...............       i Brf Lofoten 

bostadsrättsinnehavarens egenhändiga namnteckning: 

................................................................................................................................ 

(Namnförtydligande) …………………………………………………………………………………… 
(Fullmakten behöver inte vara bevittnad) 
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