KALLELSE och DAGORDNING
Härmed kallas medlemmarna till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA i Bostadsrättsföreningen Tibbleskogen 1 i Upplands-Bro kommun.
Torsdagen den 9 maj 2019 kl. 19.00 i Norrboda Förskolas matsal, Norrbodavägen 19.
I anslutning till stämman kommer det bjudas på kaffe/te och fikabröd.

Dagordning:
1.

Öppnande av stämman

2.

Val av stämmoordförande

3.

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4.

Godkännande av dagordningen

5.

Val av två justerare tillika rösträknare

6.

Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7.

Fastställande av röstlängd

8.

Föredragning av styrelsens årsredovisning

9.

Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Beslut av antal ledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
19. Avslutande av stämman
Möjlighet till diskussion med styrelsen angående allmänna frågor finns efter stämman.
Kallelsen tillsammans med dagordning, årsredovisning och bilagor har lagts i medlemmarnas
brevlådor och lagts upp på föreningens hemsida (www.tibbleskogen.se).
2019-04-23
STYRELSEN

Motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen. Senaste datum för inlämnande av motioner var den
1 februari i enlighet med befintliga stadgar.

Fullmakt för ombud
På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätten
gemensamt, har de dock endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem
som fullgjort sina plikter mot föreningen.
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make/maka,
registrerad partner, sambo, annan närstående (föräldrar, syskon eller barn) eller annan
medlem får vara ombud.
Ombud får endast företräda en medlem. Fullmakten skall vara skriftlig i original, daterad
och gäller högst ett år efter utfärdandet.

Fullmakt för ombud att föra min talan och utöva min rösträtt vid ordinarie föreningsstämma
för Brf Tibbleskogen 1, orgnr. 769629-4300, som hålls onsdagen den 25 april 2018.
Jag kan inte gå på stämman:
Namn:__________________________________

Adress:__________________________

Jag ger därför fullmakt till följande ombud att företräda mig:
Namn:__________________________________
Adress:_________________________________
Tel.nr:__________________________________
Email:__________________________________
Fullmakten är giltig t.o.m.__________________

(sätt kryss)
Annan medlem_____
Make/maka_____
Reg. Partner_____
Sambo_____
Förälder_____
Syskon_____
Barn_____

Datum och underskrift (vittne behövs ej)

____________________

_______________________________________

Datum

Utfärdare av fullmakt

Valberedningens förslag vid ordinarie föreningsstämma för
Brf Tibbleskogen i i Upplands-Bro Kommun, 9:e Maj 2019.
Förslag till styrelseledamöter
Martina Soldemo, väljs för 2 år
Beatrice Porshage, väljs för 2 år
Magdalena Denvall-Boman, väljs för 1 år
Thorbjörn Johansson, väljs för 2 år
Andreas Johansson, väljs för 1 år
Förslag till revisor
Rävisor AB
Förslag till valberedning
Louise Fyhr
Oscar Stålham

Valberdeningen
Kungsängen, 17 april 2019.
/

00 &e
Louise Fyhr

Oscar Stålham

