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168 49 Bromma 

 

Kallelse till extra stämma i Brf Smålänningen 3 
Tid: 14:e september 2022, kl. 19.00  

Plats: Gården vid Sigrid Undsets gata 8. 
 

Dagordning 

1. Stämmans öppnande 
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd) 
3. Val av ordförande vid stämman 
4. Anmälan av protokollförare 
5. Val av justerare tillika rösträknare 
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 
7. Godkännande av dagordning 
8. Fråga om stadgeändring 
9. Stämmans avslut 

 
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per bostadsrätt. Om flera medlemmar har en bostadsrätt 
gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Om en medlem äger fleras lägenheter har medlemmen 
totalt endast en röst (inte en för varje lägenhet). Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina 
förpliktelser mot föreningen. Bostadsrättshavare utövar sin rösträtt vid stämma av medlemmen personligen 
eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. 
 
Punkt 8: 
Ändringarna framgår av bifogat ändringsförslag till nya stadgar. Observera att ändring av stadgar kräver beslut 
på två stämmor. Föreningsstämman den 14 juni röstade för stadgeändring. Detta är den extra stämma som 
behövs för att förslaget som stadgeändring ska gå igenom.  

Nuvarande lydelse i stadgarna: 

§ 12 

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter samt ingen eller högst fem suppleanter. Styrelsens 
ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma 
hållits. Omval kan ske. 

Förslag till ny lydelse 

§ 12 

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter samt ingen eller högst fem suppleanter. Styrelsens 
ledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman. Ledamot och suppleant kan utses för en tid av ett eller 
två år. Om helt ny styrelse väljs på föreningsstämman ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast 
högre antal, vara ett år. Styrelseledamot och suppleant ska vara medlem i föreningen.  
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