
  
  

      

  
Kallelse till ordinarie föreningsstämma  

  
Bostadsrättsförening Soluret kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Denna 

stämma kommer att hållas fysiskt med möjlighet till poströstning om man vill.  

  

Datum: 2022-05-19    

Tid: 18:00  

Plats: Föreningslokalen, Vallavägen 87A  

  

Dagordning  
  

1. Föreningsstämmans öppnande  

2. Godkännande av dagordning   

3. Val av stämmoordförande   

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt tjänstgöra som rösträknare   

6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning  

7. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma   

8. Fastställande av röstlängd  

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning (Bilaga på hemsidan)  

10. Föredragning av revisorernas berättelse (Bilaga på hemsidan)  

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  

12. Beslut om resultatdisposition   

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår   

15. Val av styrelsens styrelseledamöter och suppleanter   

16. Val av revisor/er och suppleant   

17. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande  

18. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits 

i kallelsen  

A) Motion om att ha en extra medlemsstämma för att ta ställning till HSB-medlemskap (Bilaga på 

hemsidan)  

B) Motion gällande kameror (Bilaga på hemsidan)  

C) Motion gällande medlemsinformation (Bilaga på hemsidan)  

19. Föreningsstämmans avslutande  

  

Välkommen!  

Styrelsen  

  

  

  

  

Urklipp från stadgar:  

  

17 § Rösträtt   

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de 

dock tillsammans endast en röst. Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en röst. Rösträtt har 

endast den medlem som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen enligt dessa stadgar eller 

enligt lag.  

  



18 § Ombud och biträde   

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.  


