Kallelse till ordinarie föreningsstämma
måndag 21:a maj 2018, klockan 18.30
Plats: Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N
(Hörnet Frejgatan, samma plats som förra året).
For information in English, please contact the association board.
Dörrarna öppnas klockan 18.00. Det bjuds på kaffe och kaka. Klockan
18.30 öppnas stämman.
På grund av miljö, ekonomiska och administrativa skäl har styrelsen likt
tidigare år beslutat att tillhandahålla bilagor till kallelsen för stämman
2018 via webben. Kallelsen i sin helhet samt bilagor kommer finnas
tillgängliga via www.smedjan11.se – klicka på ”Om Smedjan11” och
sedan på ”Stämmodokument”. Har du inte tillgång till dator eller internet
hänvisar vi i första hand till stadens bibliotek, och därefter till styrelsen
som kan trycka upp bilagorna i pappersform. Årsredovisningen och
revisionsberättelsen kommer att finnas tillgänglig senast två veckor före
föreningsstämman.
Röstning genom ombud
Medlem får utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud som antingen
ska vara medlem i föreningen, äkta make, sambo eller närstående som
varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombud ska förete skriftlig och
dagtecknad fullmakt. Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en
annan röstberättigad.
Mvh
Styrelsen i Brf Smedjan 11
Se nästa sida för dagordningsförslag à
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Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Stämmans öppnande.
Val av stämmoordförande.
Godkännande av dagordningen.
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
Val av två justerare tillika rösträknare.
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Fastställande av röstlängd.
Föredragning av styrelsens årsredovisning. (Bilaga 1)
Föredragning av revisorns berättelse. (Bilaga 2)
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslut om resultatdisposition.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår.
Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Tillsättande av valberedning
Öppen diskussion/frågestund
Stämmans avslutande.

Val av stämmoordförande, sekreterare och justerare tillika
rösträknare:
Punkt 2
Styrelsen föreslår styrelseledamot Ulf Nyqvist som ordförande vid stämman.
Punkt 4
Styrelsen föreslår styrelsens sekreterare Stina Andersson som protokollförare.
Punkt 5
Styrelsen föreslår styrelseledamot Fredrik Birkeland och Einar Eidsson som
justeringsmän tillika rösträknare.
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