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Kallelse till ordinarie föreningsstämma i BRF Studio 58, 2019  
Bostadsrättföreningen Studio 58 kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma 

 
Datum & tid: 2019-06-12, kl 19:15 
Plats: Friskis & Svettis Eriksberg 
 

Dagordning: 
1. Öppnande 
2. Godkännande av dagordningen 
3. Val av stämmoordförande 
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
5. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte mötesordförande skall justera 

protokollet 
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 förnästkommande 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 
a. Stadgeändring, andra omröstningen. 
b. Propositioner från styrelsen 
c. Motioner från medlemmar 
19. Övriga diskussioner 
20. Stämman avslutas 

 
 
 
 
 
 

Vänd för mer information!   
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Information stadgeändring 
På förra årsmötet beslutades om att genomföra en stadgeändring för att finjustera de 
”standard” stadgarna som sattes upp vid föreningens skapande. För att 
stadgeändringen skall gå igenom krävs antingen 100% närvaro och att stämman röstar 
igenom stadgeändringen, eller två majoritetsbeslut på två efterföljande årsstämmor 
var av den sista kräver minst 2/3 majoritet. Förra året var inte 100% av föreningens 
medlemmar närvarande utan istället togs det första majoritetsbeslutet. I år sker den 
andra omröstningen, röstar stämman för förslaget med 2/3 majoritet går beslutet 
igenom och stadgan ändras, faller förslaget i år förblir stadgan oförändrad.  
 
Information motioner 
Motioner från medlemmar lämnas in i första hand i digital form med eventuella bilagor 
till styrelsens mailadress (styrelsen@studio58.se) senast den 20 maj, annars kan detta 
lämnas in i pappersform i styrelsens brevlåda. Motioner inlämnande efter detta datum 
kommer inte att behandlas av stämman. Motioner märks med motionärens namn 
samt lägenhetsnummer.  
 
Information inför stämman 
Förslag på ny stadga, förslag från styrelsen och medlemmarna samt årsredovisning och 
revisionsberättelse kommer att finnas att ta del av vid förråden mellan den 5 – 12 juni. 
Vill någon medlem få stadgeförslaget skickat till sig mailar man till 
styrelsen@studio58.se.  
 
Styrelsearbete 
Vill du vara med att arbeta i styrelsen? Inför kommande verksamhetsår behövs fler 
personer i styrelsen. Är du intresserad av att vara med kontaktar du valberedningen, 
Sebastian Rundberg på 0704-31 07 15 eller sebastianrundberg@hotmail.com . 
Styrelsearbetet är viktigt för att vår förening ska fungera och utvecklas framåt. Har du 
några frågor kring styrelsearbetet eller vad det innebär är ni välkomna att kontakta 
styrelsen (styrelsen@studio58.se). Viktigt att notera är att sittande styrelse inte har 
något med nomineringen till årsstämman utan detta sköts av valberedningen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Väl mött 
Styrelsen BRF Studio 58  

 


