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Kallelse	till	ordinarie	stämma	i	Brf	Smålänningen	3	
2:a	juni	2020,	kl	19.00	utomhus	på	vår	gård	vid		

Sigrid	Undsets	gata	8 
Dagordning 

1. Stämmans öppnande 
2. Godkännande av dagordning 
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. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd) 
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
9. Föredragning av revisionsberättelse 
10. Fastställande av resultat- och balansräkningen 
11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller förlust 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
13. Fråga om arvoden till styrelsen och revisor 
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
16. Val av revisor 
17. Val av valberedning  
18. Propositioner från styrelsen – inga  
19. Motioner från medlemmar - inga 
20. 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. 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.  
Övriga dokument kommer att finnas tillgängliga på följande sätt: 
 

• Årsredovisning kommer att delas ut till varje bostadsrätt 
• Årsredovisning kommer att finnas på vår hemsida  

 
Stämman kommer i år att hållas utomhus pga rådande situation med Covid19. Det kommer ställas upp ett tält 
utanför Sigrid Undsets gata 8. Vi vill påminna alla att hålla avståndet till varandra under stämman samt att 
stanna hemma om man är minsta sjuk. Det kommer finnas en mikrofon så att alla förhoppningsvis kommer att 
höra vad som sägs. Styrelsen vill gärna att så många som möjligt ska komma men vi behöver följa 
begränsningen med maximalt 50 personer vid sammankomst. Skulle det komma fler än 50 personer så kommer 
vi behöva begränsa till en medlem per bostadsrätt. 
 
Styrelsen har bjudit in Ola Schneider från Bostadsrätterna att agera som ordförande ifall stämman så väljer. 
 

Varmt	välkomna	önskar	Styrelsen	  


