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brf kista 
             ÄNGAR 2 

 
 

Kallelse till föreningsstämma för 2018 
Härmed kallas föreningsmedlemmar till föreningsstämma i Kista Ängar 2. Mat och dryck 

kommer självfallet finnas tillgängligt, välkomna! 

 

Tid: torsdag den 31 maj 2018 kl. 19.00 

Plats: Restaurang Pavarotti, Kronoborgsgränd 14 Ärvinge Torg 

 

Dagordning 

 
1. Öppnande av styrelseordförande 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Val av stämmoordförande 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av 

protokollförare 
5. Val av två justerare tillika rösträknare 

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. Valberedningens förslag 

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter 

för nästkommande verksamhetsår 
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

16. Val av revisorer och revisorssuppleant 

17. Val av valberedning 

18. Fråga om stämman ska ge styrelsen i uppdrag att anlita firma för att införa 

kameraövervakning i trapphusen 
19. Fråga om stämman ska ge styrelsen i uppdrag att anlita firma för trapphusrenovering 

20. Fråga om stämman ska ge styrelsen i uppdrag att anlita firma för bergvärme 

21. Fråga om stämman ska ge styrelsen i uppdrag att binda föreningens lån samt införa 

amorteringsplan 
22. Fråga om stämman ska godkänna förslag till en stadgeändring, se bilaga 1 

23. Mötets avslutande 
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Bilaga 1 

BRF KISTA ÄNGAR 2 
 

PROPOSITION 1/2018 – STADGEÄNDRING 

 

Bakgrund: 

Då föreningen sen flera år tillbaka haft turbulens med styrelseledamöter som agerat i sitt 
egna intresse och åsidosatt föreningsmedlemmarnas kollektiva ekonomiska intresse föreslår 
nuvarande styrelse att en ny punkt införs i 30 § gällande Styrelsen åligganden. Nuvarande 
styrelse vill härmed säkerställa att sådan turbulens inte ska uppstå igen och ge 
föreningsmedlemmarna ett utökat skydd för sitt intresse i föreningens ekonomi, kortsiktigt 
och långsiktigt. 
 

Yrkande: 

Styrelsen önskar att stämman bifaller proposition 1/2018 stadgeförslag med minst 2/3 
röstmajoritet. 
 
Nuvarande lydelse 30 §  

30 § Styrelsens åligganden  
Bland annat åligger det styrelsen: 
 • att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter 
 • att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna 
årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året 
(förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året 
(resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)  
• att senast en månad före ordinarie förenings- stämma till revisorerna avlämna 
årsredovisningen  
• att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och 
revisionsberättelsen tillgänglig  
• att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i 
förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen 
 

Nedanstående text ersätter tidigare rubrik samt införande av tillägg med nytt stycke samt ny 

punkt, enligt styrelsens förslag, med följande text: 

(Rubrikändring) 
30 § Styrelsens och styrelsemedlems åligganden 
 
(Andra stycket)  
Bland annat åligger det styrelsemedlem att: 
• inte missbruka sin makt gentemot föreningsmedlemmarnas kollektiva intresse i 
föreningens ekonomiska förvaltning 

 


