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HSBs Bostadsrättsförening 
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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 
 
 
Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Grängen kallas härmed till 
Ordinarie Föreningsstämma i Brf Grängens gemensamhetslokal 
(Grängerian) Siljansvägen 58, måndag 25 mars 2013 kl 19.00. 
 
Kaffe med dopp serveras från kl. 18.30. 
 
Stämman kommer att behandla de frågor föreningens stadgar 
föreskriver och som framgår av den dagordning som kommer att delas 
ut i samband med Årsredovisningen inom ett par veckor. 
 
För medlem som vill väcka motion i något ärende, önskar styrelsen att 
sådan motion skriftligen skickas till styrelsen snarast, dock senast den 
28 februari, endera via mail till info@grangen.se eller i brevinkastet till 
föreningens expedition på Siljansvägen 56 (den högra dörren). 
 
Varje medlem innehar en röst, om medlemmar gemensamt äger en 
bostadsrätt har de dock tillsammans bara en röst. Röstberättigade är 
endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 
 
På föreningsstämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet 
är medlemmens maka/make eller sammanboende, eller om ombudet 
är medlem i föreningen. Om medlem skall företrädas av ombud skall 
ombudet ha en daterad, skriftlig fullmakt. Fullmakten gäller endast ett 
år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på 
stämman, kan rösta för egen del samt för den medlem som företrädes 
genom fullmakt. Ett ombud får endast företräda en fullmakt. 
 
Med hänsyn till viktiga frågor av bland annat ekonomisk natur som 
behandlas på årsstämman, uppmanar styrelsen till god anslutning. 
 
Bostadsrättsbevis (den gröna boken) eller legitimation skall uppvisas 
vid ingången i samband med utdelningen av röstkort. 
 
 
Välkomna! 
Styrelsen 
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DAGORDNING 
 
 
§1 Stämmans öppnande 
 
§2 Val av ordförande vid stämman 
 
§3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare 
 
§4 Godkännande av röstlängd 
 
§5 Fastställande av dagordningen 
 
§6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
 
§7 Fråga om kallelse behörigen skett 
 
§8 Styrelsens årsredovisning 
 
§9 Revisorernas berättelse 
 
§10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
 
§11 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 
 
§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
§13 Fråga om arvoden 
 
§14 Ramar för styrelsens rätt att besluta om arvoden och ersättningar 
 
§15 Val av styrelseledamöter 
 
§16 Val av revisor och suppleant 
 
§17 Val av valberedning 
 
§18 Erforderligt val av ordinarie och suppleanter till HSB-distriktet 

Söderort 
 
§19 Övriga anmälda ärenden  
 
§20 Stämmans avslutande 
 




























































