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KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 
 

Torsdagen den 3 maj 2018 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 justerare 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 2019/2020 års styrelse 
18. Föreslagna stadgeändringar, andra läsningen (första 18-01-24) 
19. Övriga frågor, information 
20. Mötets avslutande 

 
Medlem som har frågor ombedes kontakta styrelsen. 
 
Bilagor: Brf Lokföraren årsredovisning 2017 (16 sidor) 

Revisionsberättelse 2017 (2 sidor) 
 

Välkomna!  
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Närvarolista 2018-05-03 
Namn Lgh.nr. Trapphus 
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Styrelsens förslag till stadgeändringar, andra läsningen: 
(första läsningen extrastämma 18-01-24, föreslagna stadgeändringar godkändes enhälligt) 
 
 
§8: Nuvarande skrivning:  
Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. 
Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkning ska fattas av föreningsstämma.  
Om beslutet medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan andelstalen blir beslutet 
giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande på stämman gått med på beslutet.  
Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för taxebundna kostnader såsom 
värme, varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten, elektrisk ström, TV, bredband och 
telefoni  ska erläggas efter förbrukning, area eller per lägenhet. 
 
Ändring: 
8 § 1 st ändras i andra meningen: 
Beslut om ändring av andelstal ska fattas av föreningsstämma. 
 
 
§16: Nuvarande skrivning:  
Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på 
stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. 
 
Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma ska kallelsen 
utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman.  
 
Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom utdelning till respektive lägenhet. Om 
medlem önskar utdelning till annan adress ska ett adresserat och frankerat kuvert lämnas till 
styrelsen senast 1 februari. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens 
hus eller publiceras på hemsida. 
 
Ändring: 
16 § 2 st byts ut mot följande: 
Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast 
två veckor före föreningsstämman. 
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§18: Nuvarande skrivning:  
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad 
fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud 
får inte företräda mer än två (2) medlemmar. På föreningsstämma får medlem medföra högst 
ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. 
 
Ombud och biträde får endast vara: 

 annan medlem 
 medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo 
 föräldrar 
 syskon 
 barn 
 annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus 
 god man 

 
Ändringar: 
18 § 1 st görs tillägg med en sista mening: 
Biträde har yttranderätt. 
 
18 § görs tillägg om ett 5 st 
Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat 
sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det 
beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman. 
 
18 § 1 st görs tillägg i andra meningen: 
Ombudet ska visa upp en skriftlig, underskriven och daterad fullmakt. 
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§30: Nuvarande skrivning:  
Bland annat åligger det styrelsen: 

 att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter 
 att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna 

årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året 
(förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under 
året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång 
(balansräkning) 

 att senast en månad före ordinarie förenings-stämma till revisorerna avlämna 
årsredovisningen  

 att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och 
revisionsberättelsen tillgänglig 

 att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i 
förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen 

 
Ändringar:  
30 § 1 st 3 p ändras till: 

 att senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna 
årsredovisningen 

30 § 1 st 4 p ändras till: 
 att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och 

revisionsberättelsen tillgänglig 
30 § 1 st görs tillägg om en 6 p: 

 om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste 
det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för 
kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det 
fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen 

 
 
§34: Nuvarande skrivning 
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före 
föreningsstämman. 
 
Ändring: 34§ ändras i andra meningen (?): Revisorerna ska avge revisionsberättelse till 
styrelsen senast tre veckor före föreningsstämman. 
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