
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019 

Bostadsrättsföreningen Ulrika Eleonora kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. 

Datum:  8 maj 2019 

Tid: Kl 19.00, stämman beräknas ta 1-1,5 timmar 

Plats:  Konferenslokal Munin (Cajsas kök), Strandbodgatan 1B 

 

I samband med stämman bjuder föreningen på lättare förtäring 

 

Föreningsstämman är forumet för dig som medlem i Brf Ulrika Eleonora att utöva ditt inflytande. 

Vid stämman behandlas bara de punkter som finns angivna i dagordningen som bifogas kallelsen. 

Punkterna handlar bl.a. om bokslut för föregående år, val av styrelseledamöter och inkomna 

motioner. 

 

På föreningsstämman har varje medlem en röst. Om en bostadsrätt ägs av flera medlemmar har de 

tillsammans en gemensam röst. Medlem som äger flera bostadsrätter i föreningen har en röst vid 

stämman. Besluten fattas med acklamation eller omröstning som går till så att de röstande räknas 

genom handuppräckning. Om flera medlemmar äger en bostadsrätt tillsammans får bara en av 

ägarna räcka upp handen för att rösta med den gemensamma rösten 

 

Medlem som har ekonomisk skuld till föreningen får delta i stämman men utan rösträtt. 

 

 

Dagordning: 

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd) 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare 

4. Fastställande av dagordningen 

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare 

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

8. Föredragning av revisionsberättelsen 

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar 

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd 

balansräkning 

12. Beslut om arvoden 

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

14. Val av revisorer och suppleant 

15. Val av valberedning 

16. Beslut om proposition enligt bilaga 

17. Motioner 

18. Avslutande av stämman 

 

 

 

Varmt välkomna! 
 

Styrelsen i Brf Ulrika Eleonora 



Bilaga till kallelsen till ordinarie föreningsstämma 2019 för bostadsrättsföreningen Ulrika 

Eleonora 

 

Proposition angående stadgeändring 

Enligt § 9 i gällande stadgar väljs samtliga styrelsemedlemmar på ett år vid varje årsstämma. För att 

stärka kontinuiteten i styrelsearbetet genom att bara hälften av antalet medlemmar kan bytas ut vid 

ett tillfälle föreslår styrelsen följande lydelse av § 9. 

§ 9 

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter. 

Ordinarie föreningsstämma väljer ledamöter och suppleanter till mandatperioder på högst två år. 

Om en helt ny styrelse väljs av föreningsstämman ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal 

närmast högre antal, vara ett år. 

 

Nuvarande lydelse av § 9 

”Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter, 

vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarie stämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma 

hållits.” 

 

 

Enligt 23§ Bostadsrättslagen (1991:614) är ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings 

stadgar giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om 

det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de 

röstande på den senare stämman gått med på beslutet. 

 

Styrelsen lägger nu fram detta förslag till årsstämman för en första omröstning. Om förslaget får 

stöd av minst en enkel majoritet av stämmodeltagarna föreslår styrelsen en extra stämma före 

sommaren för att slutgiltigt fastställa av förslaget till stadgeändringen. 

  



Bostadsrättsföreningen Ulrika Eleonora 
 

Om ombud, fullmakt m.m. 

En medlem som personligen inte kan närvara vid föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom 

ombud. Ombudet ska då uppvisa en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt i original. Ombudet 

ska kunna legitimera sig. Fullmakten gäller endast för stämman och behöver inte vara bevittnad. 

Använd blanketten nedan för att utfärda fullmakt. Alla uppgifter som efterfrågas ska vara ifyllda. 

 

Vem kan vara ombud 

Enligt föreningens stadgar ska ombud antingen vara medlem i föreningen, medlems maka/make, 

sambo, syskon, förälder eller barn. Underårig (d.v.s. under 18 år) kan inte vara ombud. Medlem som 

är under 18 år företräds av förmyndare. En medlem som är juridisk person företräds av den som är 

legal företrädare enligt registreringsbevis. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem vid 

stämman. 

 

Biträde 

En medlem får ha med sig högst ett biträde på stämman. Det kan vara någon som hjälper medlemmen 

att föra anteckningar, en tolk eller någon som har juridiska, tekniska eller ekonomiska kunskaper. 

 

Vem kan vara biträde 

Enligt föreningens stadgar ska biträde antingen vara medlem i föreningen, medlemmens maka/make, 

sambo, syskon, förälder eller barn. Underårig (d.v.s. under 18 år) kan inte vara biträde. Biträde 

behöver inte uppvisa fullmakt och har heller inte rösträtt vid stämman. 

 

 

Fullmakt 
för 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
Namn på utsett ombud (textat) 

 

att vid föreningsstämma den …../…..20….. föra min talan och utöva min rösträtt. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
Ort Datum 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
Namnteckning medlem Namnförtydligande medlem 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
Medlems lägenhetsnummer och adress 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 
Medlems telefonnummer och E-postadress 

 

 


