ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA (ÅRSMÖTE) 2020
BRF SÖDERS TAK 1
Torsdag 28 maj, klockan 18:00
Gotlandsgatan 44, Synskadades riksförbund, Ljunggrens rum
Föreningsstämman väljer ny styrelse och håller sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt bilagd dagordning. Föreningens årsredovisning samt
revisionsberättelse anslås på föreningens webbplats och hålls tillgänglig på
Stockholmias kontor två veckor före föreningsstämman. Inga motioner har
inkommit till styrelsen.
Den som är intresserad av att delta i styrelsearbetet och få ökad kontroll
över sitt boende uppmanas att kontakta valberedningen:
Malin Sundberg
malinmts@gmail.com
073-051 33 21

Mats Järvinen
jarvinen72@gmail.com
073-320 02 75

För övriga frågor kontakta:
Cecilia Ljunghill
Ordförande
cia@ljunghill.se
070-864 90 03

Jonas Nordin
Sekreterare
jomanord@gmail.com
076-249 83 73

Angående covid-19-pandemin
På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika
folksamlingar på över 50 personer uppmanas de boende att enbart delta med
en person per röstberättigad medlem. Årsmöteslokalen är tillräckligt stor för
att medge påbjudet avstånd mellan de närvarande.
I enlighet med Lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet
av bolags- och föreningsstämmor (SFS 2020:198) har medlemmar rätt att
anlita annat ombud än som anges i föreningens stadgar § 20. Samma
ombud får företräda fler medlemmar. Ombud ska uppvisa fullmakt.
På grund av det rådande läget kommer föreningsstämman enbart att
avhandla de frågor som anges på dagordningen och därefter upplösas.

https://brfsoderstak.se

Ordinarie föreningsstämma i Brf Söders tak 1
28 maj 2020
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisionsberättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande år
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleanter
16. Val av valberedning
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande

https://brfsoderstak.se

