






















Valberedningens förslag till styrelse, för omröstning på föreningsstämma

20 juni 2021, samt stämmofunktionärer

Ledamöter
Stefan Hjerne port 1 mandat till 2022
Frida Holm port 5 omval
Elias Flening port 1 nyval
Anders Knutsson port 3 mandat till 2022
Brita Melén port 3 nyval

Suppleanter
Peter Davidsson port 5 nyval
Anders Eriksson port 7 mandat till 2022
Annica Ramström port 7 mandat till 2022

Internrevisor
Ola Erikson port 7

Internrevisor, suppleant
Annica Dahlberg port 1

Stämmofunktionärer (justerare och rösträknare)
Kenth Thunberg port 5
Johan Söder port 5

Stockholm, 30 maj 2021

Karin Knutsson (sammankallande)
Helena Renvall Lopez
Örjan Romefors

Bostadsrättsföreningen Brinckan 1
kontakt@brinckan.se | www.brinckan.se





Kallelse till årsstämma genom
poströstning
Ordinarie föreningsstämma i Brf Brinckan 1 kommer att hållas genom poströstning.
Datum för stämma: 2021-06-20
Tid: klockan 18.30
Plats: Ingen fysisk plats

Dagordning enligt stadgarna

1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämmoordförande
3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. godkännande av dagordning
7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. val av minst två rösträknare
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. genomgång av styrelsens årsredovisning
11. genomgång av revisorernas berättelse
12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen
14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens

ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av
föreningsstämman

16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. val av styrelse
18. beslut om antal revisorer och suppleant
19. val av revisor/er och suppleant
20. beslut om antal ledamöter i valberedningen
21. val av valberedning
22. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda

ärenden som angivits i kallelsen
23. föreningsstämmans avslutande

Stockholm 2021-06-05
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