Brf Oljemålningen nr 1

Kallelse till årsstämma
Då var det dags för årsstämma 2019! Vi kommer att gå igenom året som gått och
berätta vad vi i styrelsen gjort. Vi går också igenom vad som ligger närmast i framtiden
för föreningen och för dig som boende. Vi hoppas att du har möjlighet att komma och
att du försöker prioritera deltagandet på årsstämman!
TID
Måndag 2019-08-05 klockan 18:00
PLATS
Pastellvägen 10, källarvåning
Kom ihåg att dagordning, årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på
hemsidan, www.brfoljemalningen.se.
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Dagordning årsstämma
§ 1 Stämmans öppnande.
Ordföranden öppnar stämman.
§ 2 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen gås igenom och söker godkännande.
§ 3 Val av stämmoordförande.
Ordförande för årsstämman presenteras och söker godkännande.
§ 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
Ordföranden presenterar protokollförare för årsstämman.
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Justeringsmän och rösträknare för årsstämman väljs.
§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst.
Information om vad stadgarna säger om årsstämman presenteras och bedömning
gällande huruvida stadgar följts.
§ 7 Fastställande av röstlängd.
Antalet närvarande räknas och dokumenteras.
§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Simon Haque presenterar årsredovisningen som tagits fram med hjälp av föreningens
ekonomiska förvaltare Rådrum.
§ 9 Föredragning av revisorns berättelse.

Simon Haque presenterar berättelsen som föreningens revisor tagit fram.
§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Bekräftelse av den ekonomi som Simon Haque presenterar fastställs.
§ 11 Beslut om resultatdisposition.
Beslut kring disposition gällande resultat som fastställs enligt § 10.
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Styrelsen frågar om ansvarsfrihet för de ledamöter som suttit i styrelsen.
§ 13 Fråga om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår.
Det arvode som skall gälla för nästkommande år fastställs.
§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter.
Beslut gällande medlemmar i styrelsen inför nästa år, se § 26 i stadgarna.
§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Valberedningen presenterar förslag på ny styrelse för år 2019 – 2020.
§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant.
Revisor och revisorssuppleanter väljs.
§ 17 Val av valberedning.
Valberedning för år 2019 – 2020 väljs.
§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
ärende enligt 36 §.
§ 19 Övriga frågor
§ 20 Stämmans avslutande.
Ordföranden avslutar stämman.

