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KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 
 

Tisdagen den 9 april 2019 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 2020/2021 års styrelse 
18. Övriga frågor, information om förestående renovering av tak, 

installation av solceller, omfogning fasadfogar, fönsterunderhåll 
19. Mötets avslutande 

 
Medlem som har frågor ombedes kontakta styrelsen. 
 
Bilagor: Brf Lokföraren årsredovisning 2018 (16 sidor) 

Revisionsberättelse 2018 (2 sidor) 
 

Välkomna!  
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Årsstämma 190409 BRF Lokföraren.

Tisdag kl 19, Föreningslokalen, Lokforaregatan 17 A.

l. Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat av styrelsens ordförande Måns Ekander.

2. Uppförande av förteckning över närvarande medlemmar

17 närvarande varav fjorton röstberättigade medlemmar.

3. Val av ordförande for sammanträdet

Till ordförande för stämman väljs Sofia Kratz från Bredablick förvaltning.

4. Val av sekreterare för sammanträdet

Måns Ekander valdes till sekreterare.

5. Val av justerare och rösträknare

Frida Torstensson, Jakob Thylander valdes tilljusterare och tillika rösträknare.

6. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

7. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av stämman.
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8. Styrelsens forvaltningsberättelse och årsmötesprotokollen

Ordföranden gick igenom årsredovisningen. Den godkändes av stämman.

9. Revisionsberättelse

Stämman beslutar att lägga revisionsberäUelsen till handlingarna.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning för 2018.

11. Beslut om resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel. Balanserat res före

reserv. /ianspråktagande av yttre fond -191 864 kr. Årets resultat 207 179 kr.

Reserv, till fond för yttre underhåll., enl. stadgar -126 000 kr. Summa till

stämmans förfogande -110 691 kr. Styrelsen föreslår följande disposition

Balanseras i ny räkning -110 691 kr. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens

förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

13. Diskussion avseende budget, årsavgifter och eventuellt nya avgifter

Styrelsens ambition är att göra en årlig höjning på l - 2% av avgiften för att
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skapa ett kapital till underhåll och reparationer.

14. Besluta avseende styrelsearvodering samt revisorsarvodering

Styrelsearvodet fastställdes till 54 000 kr, samt timarvode på 150 kr/h utöver

styrelsemötena. Då vi brukar anlita en fuma finns inget att besluta rörande

revisorsarvodering. Bifalles.

15. Val av styrelseledamöter

Valberedningen Sven-David Svensson föreslår; Jakob Thylander till augusti,

Måns Ekander, Jonas Håkansson, Arvid Lindmark, Rebecca Olsson, Flemming

Björnberg, Sandra Åström till styrelse för kommande period fram till

ärsstämman 2020. Stämman bifaller förslaget.

16. Val av revisorer och suppleanter

Stämman valde Borevision till revisor och därmed behöver ingen suppleant

väljas.

17. Val av valberedning till 2020/2021 års styrelse

Sven-David Svensson väljs fram till årsstämman 2020 och är sammaiikallande.

18. Övriga frågor, information om förestående renovering av tak,

installation av solceUer, omfogning fasadfogar, fönsterunderhåll.

Vi söker projektledare/konsult för att kunna genomfora förestående renovering
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och nyinstallation som en totalenfa-eprenad. Förhoppningsvis kommer vi att ha

en extrastämma i september for att ta upp frågan och få ett godkännande av

kostnaden for entreprenaden, renovering och nyinstallation frän medlemmarna.

Förhoppningsvis kommer arbetet att komma igång nästa år innan eller efter

industrisemestem, uppskattningsvis kommer arbetet att ta 4 - 6 månader. Om vi

ber om en ny detaljplan så skulle vi kunna bygga ett hus i trädgården.

19. Mötets avslutande

Stämmoordförande förklarar årsstämman avslutad.

Ordförande Sofia Kratz

Justerare Frida Thorstensson Jakob Thylander
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