KALLELSE TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
TORNETS ORDINARIE ÅRSSTÄMMA,
TORSDAGEN DEN 16 JUNI 2022
Plats: Kabinen, Surbrunnsparken
Tid: 19.00– 20.30 (cirka)
Hur: Lättare förtäring samt dryck finns.

Anmälan sker via bifogad lapp och skall vara styrelsen
tillhanda senast söndagen den 5/6. Lägg den i postlådan
på Frembergsgatan 13 D.
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera
medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock
tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som
fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dess stadgar eller
enligt lag. Har du/ni förkylningssymptom ber vi er avstå från att
delta. Du har då möjlighet att skicka ett ombud med fullmakt och
ID-handling att representera er enligt paragraf 33 i stadgarna.

1) Öppnande av stämman.
2) Godkännande av dagordning.
3) Val av stämordförande.
4) Anmälan av stämordförandes val av protokollförare.
5) Val av justeringsmän tillika rösträknare.

6) Fråga om stämman har blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
7) Fastställande av röstlängd.
8) Föredragning av styrelsens
årsredovisning/förvaltningsberättelse. Se material som kommer ut
inom kort i er brevlåda.
9) Föredragning av revisorns årsberättelse. Denna finns på
hemsidan under ”Om föreningen” Årsredovisning 2021.
10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Styrelsen föreslår att 2021-årsresultat balanseras i ny räkning.
11) Beslut om godkännande av resultatdispositionen. Styrelsen
föreslår att 2021-års resultatdisposition överförs till kassan.
12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13) Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna för nästkommande
verksamhetsår. Styrelsen föreslår att ersättningen fortsätter
utgöras av 1st inkomstbasbelopp.
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter. Styrelsen föreslår
Dan Olsson, Christer Dehman, Lars Åkerfeldt och Carola Örnhed.
15) Valberedningen förslår till suppleant: Rebecka Håkansson.
16) Val av revisor. Styrelsen föreslår befintlig revisor Håkan
Ekstrand samt av denne utsedd revisorssuppleant på YREV
(numera Faktor).
17) Till valberedningen Styrelsen förslår förnyat förtroende för
sittande valberedare: Jeanette Lindeskog.
18) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av
föreningsmedlem anmält ärende: Upprättande av en
blomsteräng/på grässlänterna mellan Frembergs- och
Maskinistgatan.
19) Öppen frågestund och diskussion. Cykelställ – hur stora behov
finns det?

20) Avslutande av stämman.

Jag/vi anmäler vårt deltagande till årsstämman för Brf Tornet i Ystad

Antal personer:
Lägenhetsnummer:

Jag/vi företräds på årsstämman för Brf Tornet i Ystad i enlighet med
Brf Tornets stadgar, paragraf 33, av:

Ombudets namn:
Ort:
Den 16/6 2022
Bostadsrättshavare:
Lägenhetsnummer:

