
Bostadsrättsföreningen Runnett 2019-06-11
Organisationsnummer 769631-3548  

 

 KALLELSE TILL 
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RUNNETT 

Onsdagen den 26 juni 2019, klockan 19.00 
Källarlokalen på gaveln till Järnlundsvägen 39

DAGORDNING 

1. Stämmans öppnande 

2. Godkännande av dagordning 

3. Fastställande av röstlängd 

4. Val av ordförande vid stämman 

5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 

6. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande 
skall justera protokollet 

7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 

8. Styrelsens årsredovisning 

9. Revisorernas berättelse 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Beslut om resultatdisposition 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

13. Arvode åt styrelsen och revisorerna 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

15. Val av revisorer och suppleanter 

16. Val av valberedning 

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner från medlemmar

MOTION 1
• Att stämman inte beviljar något styrelsearvode under det gångna

verksamhetsåret.
• Att stämman påtalar vikten av likabehandling för kommande styrelse.
• Att stämman påtalar vikten av att styrelsen följer de stadgar som

 föreningen har.
• Att stämman påtalar vikten av ett engagerat och informativt arbete

som styrelsemedlem.
• Att valberedningen påtalas vikten av en styrelse som är kompetent,

kan agera opartiskt och professionellt.

18. Stämmans avslutande

Bilagor finns på föreningens hemsida, www.runnett.se, 
och/eller kan rekvireras via styrelsen. 



2019-03-31

MOTION 1

1. Att stämman inte beviljar något styrelsearvode under det gångna verksamhetsåret.
2. Att stämman påtalar vikten av likabehandling för kommande styrelse.
3. Att stämman påtalar vikten av att styrelsen följer de stadgar som föreningen har.
4. Att stämman påtalar vikten av ett engagerat och informativt arbete som styrelsemedlem.
5. Att valberedningen påtalas vikten av en styrelse som är kompetent, kan agera opartiskt och 

professionellt.

Daniel Ekblom, Storsjövägen 42, lght 1202

____________________________________________________________________

Styrelsens förslag till beslut

1. Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen
2. Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen
3. Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen
4. Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen
5. Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen

Motionen i sin helhet kan rekvireras av styrelsen.



FULLMAKT

Härmed ges fullmakt till                                                                                                                                          

för att vid Brf Runnetts föreningsstämma den                    /                   20                  föra min talan och 

utöva min rösträtt.

Ort                                                                                                        den                   /                   20              

Namnteckning                                                                                   

Namnförtydligande                                                                          

Lägenhetsnummer                                                                           

Enligt föreningens stadgar, § 47,  får endast annan medlem, make, sambo eller närstående som 
varaktigt sammanbor med medlemmen vara ombud. Ombud får inte företräda fler än en medlem.


