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Kallelse till ordinarie
stämma i Brf Smålänningen 3

23.e maj, 2018, kl 19.00 i församlingssalen Ängby kyrka i 
Blackeberg

Dagordning

a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden 
(röstlängd)
b) Val av ordförande vid stämman
c) Val av protokollförare 
d) Val av justerare tillika rösträknare
e) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
f) Godkännande av dagordning
g) Föredragning av styrelsens årsredovisning
h) Föredragning av revisionsberättelse
i) Fastställande av resultat- och balansräkningen
j) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
k) Fråga om användande av uppkommen vinst eller förlust
l) Fråga om arvoden till styrelsen
m) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
n) Val av styrelseledamöter och suppleanter
o) Val av valberedning 
p) Fråga om ändring av föreningens stadgar i enlighet med bifogat förslag från 
styrelsen. *Se förklaring nedan.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per bostadsrätt. Om flera medlemmar 
har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. 
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 
Bostadsrättshavare utövar sin rösträtt vid föreningsstämma av medlemmen 
personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom 
ombud.
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*Skälen till förslag av ändring av stadgarna beror på en ändring i lagen om 
ekonomiska föreningar och består av följande ändringar:

• Årsredovisning till revisorn senast sex veckor före ordinarie 
föreningsstämma.

• Revisionsberättelse i retur från revisorn senast tre veckor före ordinarie 
föreningsstämma.

• Kallelse till stämma tidigast sex veckor och senast två veckor före 
stämma.

• Årsredovisning skall hållas tillgängliga för medlemmar senast två 
veckor före ordinarie föreningsstämma.

• Stämmoprotokoll skall hållas tillgängligt för medlemmar senast tre 
veckor efter stämma.

Dessutom föreslår styrelsen en reviderad ordningsföljd av punkterna på 
föreningsstämman samt tillägg av punkt om val av valberedning vilket har saknats 
tidigare. 

Ändringarna framgår av ändringsmarkerade förslag till nya stadgar. Stadgarna finns 
på hemsidan samt i portarna Observera att ändring av stadgar kräver beslut på två 
stämmor och detta är andra gången frågan tas på föreningsstämma. Första gången 
var på extra stämma den 1:a februari då samtliga närvarande röstade för styrelsens 
förslag till ändringar. 

Vid stämman serveras dryck och tilltugg.

Varmt välkomna!
Styrelsen
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