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Till medlemmarna i Brf Gunilla 
 

Vi översänder årsredovisningen för 
verksamhetsåret 2008-05-01 till 2009-04-30 
samt kallar till ordinarie föreningsstämma 
söndagen den 25 oktober 2009 kl 17.00 
 
Fristad samlingslokal, Cervins väg 15 A 1tr 
 
Styrelsen arrangerar i år en enkel vickning efter stämmans slut. Mat och dryck 
skall beställas i förväg varför det är nödvändigt att Du lämnar anmälan, om Du 
vill deltaga vid vickningen, till expeditionen senast den 18 oktober. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ANMÄLAN 
 
Jag/vi önskar deltaga i den efterföljande vickningen:       Antal personer:_____ 
 
Önskar att dricka!  Vin _____     Öl _____     Annat _____ Ange vad ________ 
 
Namn: ________________________ Uppgång: ______ 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Följande frågor bör styrelsen ta upp under punkten Övriga frågor. 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
”Övriga frågor” lämnas till expeditionen senast 18 oktober. 





 
Adress                                  Telefon                                 Organisationsnummer 
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DAGORDNING 
 

för HSB Bostadsrättsförening Gunilla i Spånga 
söndagen den 25 oktober 2009. 
 
 
 
1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande samt ordförandes val av protokollförare för stämman 
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt godkännande av 

röstlängd. 
4. Fastställande av dagordning 
5. Val av två personer som rösträknare samt att jämte mötesordförande justera 

protokollet 
6. Fråga om kallelse behörigen har skett 
7. Styrelsens årsredovisning 
8. Revisorernas berättelse 
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
10. Beslut i anledning av föreningens resultat 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Fråga om arvoden för styrelse och revisorer 
13. Val av två ordinarie styrelseledamöter på två år  
14. Val av tre styrelsesuppleanter på vardera ett år  
15. Val av revisor och suppleant på vardera ett år 
16. Val av tre distriktsombud 
17. Val av valberedning. 
18. Motioner från föreningsmedlemmar   not 1 
19. Övriga frågor anmälda före stämman   not 2 
20. Avslutning 
 
  
 
Not 1  Motioner skall enligt föreningens stadgar vara inlämnade till styrelsen före augusti månads utgång. 
 
Not 2  Övriga frågor skall anmälas minst en vecka i förväg. På denna punkt ”Övriga frågor”  
          fattas inga beslut av stämman.  
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EGNA ANTECKNINGAR 
 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 



 

FULLMAKT 
 
Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de 
dock endast en röst tillsammans. 
 
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sambo, 
annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Med närstående avses – förutom 
make eller sambo – föräldrar, syskon och barn. 
 
Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakten skall vara skriftlig och daterad samt 
gäller högst ett år efter utfärdandet. 
 

- - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  
 
Ort: ________________  Datum:________________ 
 
 
Fullmakt för: ___________________________ 
 
 
Att företräda (namn på bostadsrättshavaren): ________________ 
 
 
Lägenhetsnummer: _____________ 
 
 
 
Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning 
 
 
 
 
Fullmakten behöver ej vara bevittnad 
 
 
 

Brf Gunilla 
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