
 

 
 
 

Kallelse till årsstämma 11 juni 2019 
Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Brinckan 1 kallas härmed till ordinarie 
föreningsstämma. 
 
Tid: Tisdag 11 juni,19.00-21.00 
Plats: Timmermansgården 
Adress: Timmermansgatan 46, Stockholm 
 
Dagordning enligt stadgarna 
1: val av ordförande för stämman 
2: val av sekreterare samt av en person att jämte stämmans ordförande justera protokollet 
3: uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd 
4: fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna 
5: styrelsens årsredovisning med redogörelse enligt § 23 
6: revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttrande 
7: fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
8: fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter 
9: fråga om användande av överskott eller täckande av underskott 
10: fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter att väljas av stämman 
11: fråga om stämman skall välja ordförande enligt § 16 stycke 2 
12: fråga om tillsättande av valberedning inför nästa ordinarie stämma och om tillsättande av 
andra funktionärer än styrelseledamöter och revisorer 
13: fråga om arvoden 
14: val i förekommande fall av ordförande samt val av styrelseledamöter och suppleanter 
15: val av revisorer och suppleanter 
16: övriga val som beslutats av stämman eller av styrelsen hänskjutits till stämman 

16.1) godkännande av föreningsstämmans beslut 2018-06-28 att anta nya stadgar 
17: i stadgeenlig ordning inkomna ärenden 

17.1) motion om att sätta upp ljusslinga i trädgården 
17.2) motion om att sätta upp anslagstavlor i portarna 

 
De nya stadgarna kommer att delas ut i samband med kallelsen.  
Ta med föreningens årsredovisning för 2018. Den kommer att delas ut till alla 
medlemmar innan årsstämman. 
 
Stockholm 2019-05-05 
Styrelsen VÄND! 
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Inkomna motioner 

 
Motion 1 - Önskemål om ljusslinga 
Önskemål om ljusslinga till advent, jul och nyår i stora trädet vid grinden. 
Marianne Jacobson, port 5 
 
Motion 2 - Önskemål om stora anslagstavlor i portarna 
Önskemål om stora anslagstavlor i portarna där man kan sätta upp lappar om 
åtgärder m.m. istället för på glasdörrarna. 
Marianne Jacobson, port 5 
 

Styrelsens svar 

 
Motion 1 
Styrelsen tycker att det är en bra idé och föreslår att stämman bifaller förslaget. 
 
Motion 2 
Styrelsen tycker att det är en bra idé och föreslår att stämman bifaller förslaget. 
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