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KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 

 
Måndagen den 20 juni 2016 kl. 19:00 

 
Föreningslokalen, Lokföraregatan 17 A 

 
Förslag till dagordning: 
 

1. Mötets öppnande 
2. Uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar 
3. Val av ordförande för sammanträdet 
4. Val av sekreterare för sammanträdet 
5. Val av justeringsmän och rösträknare 
6. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett 
7. Godkännande av dagordningen 
8. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsmötesprotokollen 
9. Revisionsberättelse 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning 
11. Beslut om resultatdisposition 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
13. Diskussion avseende budget, årsavgifter och eventuellt nya avgifter 
14. Besluta avseende styrelsearvodering samt revisorsarvodering 
15. Val av styrelseledamöter 
16. Val av revisorer och suppleanter 
17. Val av valberedning till 17/18 års styrelse 
18. Andra läsningen, föreslagna stadgeändringar (se sidan 3)  

 29 § Firmatecknare 
19. Övriga frågor, information (se sidan 3) 

 IMD  - Individuell Mätning och Debitering 
20. Mötets avslutande 

 
Medlem som har frågor ombedes kontakta styrelsen. 
 
Bilaga: Brf Lokföraren årsredovisning 2015 (16 sidor) 
 
Välkomna!  
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Närvarolista 2016-06-20 
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18. Andra läsningen, föreslagen stadgeändring 29 § Firmatecknare 
För att underlätta administrationen, och inte vara bunden till att ha exakt tre firmatecknare, 
föreslår styrelsen stadgeändring enligt nedan. Den nya föreslagna lydelsen antogs enhälligt 
vid den extra föreningsstämmans första läsning 2016-03-08. 

Nuvarande lydelse: 29 § Firmatecknare 
Föreningens firma tecknas - förutom av styrelsen - av tre av styrelsen utsedda 
firmatecknare varav två i förening. 

Föreslagen lydelse: 29 § Firmatecknare 
Föreningens firma tecknas - förutom av styrelsen - av minst två av styrelsen utsedda 
firmatecknare varav två i förening. 

19. Övriga frågor, information angående IMD 
Hösten 2013 upphandlade föreningen system för IMD (Individuell Mätning och Debitering) 
av el och varmvatten i varje lägenhet. Efter initiala problem med automatisk avläsning och 
mätdatarapportering under 2014 samt upphandling av ekonomisk förvaltning hösten 2015 kan 
vi nu påbörja individuell debitering from 1 juli av el och varmvatten som respektive medlem 
konsumerar. Kostnaden för varmvatten har varit inkluderad i den fast månadsavgiften och 
fördelad mha andelstalet medan el har varit baserad på medianvärdet för åren 2008-2013 då 
flera elmätare började visa uppenbarligen felaktiga värden 
 
På avin från och med 2016-07-01 *: 
”Årsavgiften bostad” reduceras till att vara exklusive varmvatten 

(reduktion mellan 98:- och 193:- beroende på andelstal) 
”Bredband” oförändrad 
”KabelTV” oförändrad 
”El” elabonnemangskostnad (1/43 av föreningens, 66:- per månad) 
”Elförbrukning” tillkommer * *  – kostnad, per kWh -  se tabell nedan 

(verklig kostnad varierar mellan 25:- och 355:- per månad) 
”Varmvattenförbrukning” tillkommer * *  – kostnad, per m3 - se tabell nedan 

(verklig kostnad varierar mellan 27:- och 572:- per månad) 
 
* = Då vi har kvartalsvis avisering så kommer det att vara 6 månaders eftersläpning med 
avseende på den individuella förbrukningen. Detta innebär att kostnaden för förbrukningen 
från juli 2016 kommer först i januari 2017 på er månadsavi. 
* * = Information om er individuella förbrukning finner ni på https://www.imdweb.se/login 
Inloggningsuppgifter har delats ut tidigare. Har ni glömt inloggningsuppgifterna – skicka e-
post till imd@lokforaren.com alternativt kontakta Jonas Håkansson, Bryggaregatan 22 A. 
 
I dagsläget ser kostnaderna ut så här från och med 2016-07-01:  

Typ Kostnad/ enhet
Fast elavgift (abonnemang) 66,08 kr 1 66 kr 1 66 kr
Elörbrukning (kWh) 0,9088 kr 123 112 kr kr 
Varmvattenförbrukning (m3) 65,56 kr 1,78 117 kr kr 
Totalkostnad/ månad 268 kr kr 

Brf median/ månad Din lgh * *_ _ / månad
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