
Föreningsstämma 6 juni 2020 kl 15.00

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7

          Undertecknad medlem lämnar fullmakt att företräda mig vid stämman och rösta enligt nedan:


                                                                                                                             JA                        NEJ

2) Godkännande av dagordningen


6) Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

    (Enligt stadgarna ska kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma  
     utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.  
   
10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

     (se bifogad årsredovisning samt videogenomgång på  
      Youtube https://www.youtube.com/watch?v=_x9Ig4lg5Ss ) 

11) Beslut om resultatdisposition

      (se bifogad årsredovisning)


12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

    


13) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer 

      för nästkommande verksamhetsår

      (styrelsen föreslår ingen ersättning skall utgå, men att styrelse och  
       äter middag tillsammans)


14) Val av styrelseledamöter och suppleanter

      (Malin Skogman Brilioth har avböjt omval och valberedningen förslag är 
       ordinarie medlemmar: 

• Louis Reps, 2 år 
• Arne Selander, 2 år 
• Louise Andersson, 1 år  
• Martin Åberg, 2 år  

suppleanter: 
• Hans Kalldin, 2 år 

Yvonne Berggren och Erik Nordlinder valdes vid förra stämman på 2 år. 

Anteckna egna val och kommentarer här: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

        




15) Val av revisorer och revisorssuppleanter

      (Nuvarande revisor är Lars Ahlsten och  Olof Sundqvist är suppleant)  
       Valberedningen föreslår återval på ett år av båda 

Anteckna egna val och kommentarer här: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                 JA                      NEJ

16) Val av valberedning

      (Nuvarande valberedning är Gitte Ahlsten)  
       Styrelsen föreslår återval på ett år. 

Anteckna egna val och kommentarer här: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

17) Motion 

       a) cykelställ  - Lars Ahlsten

      (se bilaga)  
      

  Egen kommentar:   ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

18) Övriga frågor 

       a) Renovering skadade balkonger

         (Balkongerna mot Norr Mälarstrand har fått fuktskador som måste åtgärdas - se 
         bifogade besiktning) 

     Då kostnaden beräknas uppgå är 1,5 - 2 mkr vill styrelsen ha stämmans god-

     kännande för detta arbete och att det kan påbörjas snarast.


Egen kommentar:   ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Undertecknad medlem i BRF Jaktvarvet 7 lämnar fullmakt till


…………………………………………….. (om inget namn fylls i ger styrelsen fullmakten 
                                                                              till någon som fysiskt är närvarande på stämman)  

att företräda mig på stämman och att rösta enligt ovan.


……….          ………………………………………………………………               ……………

Datum           Underskrift(er)                                                                                     lägenhetsnr 


