
Brf Bondetorpet Söder

Kallelse till föreningsstämma 
Måndag 15 maj 2017 
kl 19.00  

Lokal:   Twang, Katarina Bangata 25 

Dagordning 
1. Stämmans öppnande 
2. Godkännande av dagordning 
3. Val av stämmoordförande 
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst 
7. Upprop  
8.       Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2016.  
9. Revisorsberättelse 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 2016 
11. Beslut om resultatdisposition 
12. Fråga om ansvarsfrihet  
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter (ett år på samtliga) 

Förslag: Omval som ordinarie Johan Lind (205), Gunilla Svensson (204) och Daniel Rothman (102). Nyval som 
ordinarie Johan Backman (601) och Åsa Secher (301). Nyval som suppleanter Gustav Kinnander (504), Tommy 
Helander (405) och Sara Olsson (404) 

15. Val av revisor 
Förslag: Omval Sören Widlund 

16. Styrelsens förslag till ändring av stadgar (bifogas) 
17.  Övriga frågor  
 - information om blivande ny lägenhet på nedre botten 

- information om renovering av gården 
18. Stämmans avslutande 

Stockholm den 27 april 2017 

Styrelsen 
Brf Bondetorpet Söder 

!  1



Brf Bondetorpet Söder

Förslag till ändringar i stadgarna: 
(kursiv stil=ändring) 
6 § 1 stycket ändras i andra meningen. Beslut om ändring av andelstal ska fattas av 
föreningsstämma. 
13 § 2 stycket byts ut mot följande; Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska 
utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.  
15 § 1 stycket görs tillägg i andra meningen. Ombudet ska visa upp en skriftlig, underskriven 
och daterad fullmakt. 
15 § 1 stycket görs tillägg med en sista mening.  Biträde har yttranderätt. 
15 § görs tillägg om ett 5 st. Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha 
rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant 
beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid 
föreningsstämman. 
27 § 1 stycket 3 p ändras till; att senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till 
revisorerna avlämna årsredovisningen  
27 § 1 stycket 4 p ändras att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla 
årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig. 
27 § 1 stycket görs tillägg om en 6 p; om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om 
ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från 
tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska 
det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen.   
31§ ändras i andra meningen Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre 
veckor före föreningsstämman. 

Stockholm i april 2017 
Styrelsen 
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