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BRF Blekinge
Kallelse till föreningsstämma 29 maj 2018
Tid och plats
Datum
Tid
Plats

tisdag 29 maj 2018
19:00
Lekskolan Tärningen, Blekingevägen 10

Gör din röst hörd
Det har blivit dags för föreningsstämma där vi kommer gå igenom det gångna året, välja förtroendevalda för
det kommande året och ta ställning till förslag från medlemmar (motioner) och styrelsen (propositioner). Kom
och gör din röst hörd, varje medlem har en röst så var med och påverka stämmans beslut. Som vanligt bjuder
vi på fika till alla deltagare. Dagordning för stämman hittar du på baksidan av detta papper.

Lämna förslag till föreningsstämman
Hur vill du att föreningen ska utvecklas? Är det något du vill ändra på? Lämna in ditt förslag, motion, till
föreningsstämman! Du behöver lämna in motionen till föreningens kontor senast 22 maj. Mer information om
hur du gör när du lämnar förslag till föreningsstämman, eller motionerar som det heter på föreningsspråk,
hittar du på hemsidan, www.brfblekinge.se/foreningen/foreningsstamma/motionera

Inte möjlighet att komma? Gör din röst hörd ändå
Om du inte själv har möjlighet att delta på stämman så kan du skriva en fullmakt till ett ombud som kan rösta
i ditt ställe på stämman. Ombudet kan vara din make, maka, sambo eller en annan medlem i föreningen, Varje
person kan bara vara ombud åt en annan medlem. En fullmakt för stämman hittar du här nedan.
"-------------------------------------------------------------KLIPP HÄR-----------------------------------------------------------------

FULLMAKT

Medlemsnummer

för __________________________________________ att vid föreningsstämman
(ombudets namn)

den 29 maj 2018 föra min talan och utöva min rösträtt.

__________________________________________
(medlemmens namnteckning)

__________________________________________
(medlemmens namnförtydligande)
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BRF Blekinge
Dagordning
§ 1.

Stämmans öppnande

§ 2.

Godkännande av dagordning

§ 3.

Val av ordförande vid stämman

§ 4.

Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

§ 5.

Val av två justerare tillika rösträknare

§ 6.

Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

§ 7.

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

§ 8.

Föredragning av styrelsens årsredovisning

§ 9.

Föredragning av revisorernas berättelse

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
§ 11. Beslut om resultatdisposition
§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 13. Fråga om arvoden
§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
§ 15. Val av revisorer
§ 16. Val av valberedning
§ 17. Propositioner (förslag från styrelsen)
§ 18. Motioner (förslag från medlemmar)
§ 19. Stämmans avslutande
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