
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019
Styrelsen kallar alla medlemmar i Brf Knypplerskan 4 till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Tisdag den 23 juni 2020, klockan 19.00

Plats: Bostad Direkt Long Stay Hotel (f d Scandic Hotell, Brommaplan)
Tunnlandet 15, 168 36 Bromma

OBS! 
På grund av rådande omständigheter samt för att kunna bedöma om antalet närvarande kan komma att 
överstiga Folkhälsomyndighetens rekommendationer ber styrelsen om att samtliga som vill närvara på 
föreningsstämman föranmäler sig. Föranmälan sker genom att skicka ett mejl med namn och 
lägenhetsnummer till styrelsen@knypplerskan.se eller skriftligen via föreningens brevlåda på 
Broderivägen 13 (till höger om porten) senast den 21 juni 2020.

Dagordning:

§ 1 Stämmans öppnande

§ 2 Val av stämmoordförande

§ 3 Godkännande av dagordning

§ 4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§ 6 Frågan om föreningsstämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

§ 7 Fastställande av röstlängden

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning (Se bilaga 1 – Årsredovisning 2019)

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

§ 11 Beslut om resultatdisposition

§ 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

§ 13 Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår (2020)

§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

§ 17 Val av valberedning

§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (Inga propositioner från styrelsen)

§ 19 Av föreningsmedlem anmälda ärenden (Se Bilaga 2 för styrelsens förslag till yrkande samt Bilaga 3 för motioner)

§ 20 Stämmans avslutande

Bilaga 1, 2 och 3 enligt ovan kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida www.knypplerskan.se senast
den 9 juni 2020.  Önskas fysiska exemplar, vänligen kontakta oss senast den 14 juni 2020 samt ange ditt namn,
gatuadress och lägenhetsnummer per mejl eller skriftligen via:

 styrelsen@knypplerskan.se  

 Föreningens brevlåda på Broderivägen 13 (till höger om porten)

Välkomna!
Styrelsen

mailto:styrelsen@knypplerskan.se

