Kallelse

till stämma

för

Brf Alle:lunden

Dag:

Måndagen den 29 maj 2017, kl. 19.30

Plats:

Scandic

Star Sollentuna

Aniaraplatsen 8, 191 21 Sollentuna
Dagordning:
1. Stämmansöppnande
2. Fastställandeav röstlängd
3.

Val av ordförande

vid stämman

4. Anmälan av ordförandesval av protokollförare
5. Godkännandeav dagordning
6. Val avjusteringsmän
7. Fråga om stämmanblivit i beliörig ordning utlyst
8. Styrelsensårsredovisning
9.

Revisionsberättelse

10. Fastställandeav resultat ocli balansräkning
11. Fastställandeav anskaffi'iingskostnad
för föreningens fastighet
12. Fråga om ansvarsfrilietför styrelseledamöterna
13. Beslut om resultatdisposition

14. Arvoden åt styrelseledamöter
och revisorer
15. Beslut om antal ledamöter och suppleantersamtval av styrelseledamöter,
suppleanterOCl]valberedning
16. Val av revisor ocli suppleant

17. Propositionnr l
18. Mötets avslutande

Solna 2017 - 04 - 28
Brf A1161unden

Styrelsen
Årsredovisningochrevisionsberättelse
för 2016kommerfinnasatt hämtapå hemsidan
from andra
veckan s ma).

http: //aIlelunden.bostadsratterna.se

/

Ändringar avföreningens stadgar

Proposition

nr I

Sedanden 1juli 2016 har vissa ändringar införts i Bostadstättslagen,
Redovisningslagen samt Lagen om ekonom'iskaföremngar
Föremngensstadgar maste anpassastill ändringarna varför Styrelsenföreslår
fö13andeändringar;
Utdrag ur stadgarna;
Styrelsens åliggande @i4
4:e & 5:e stycket står;
att minst en månad före denföreningsstämma, på vilken årsredovisningen och
revisionsberättelse skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det
förflutna räkenskapsåret samt att senast en veckainnan ordinarie föreningsstämma
ändras till;
att minst sex veckor före denföreningsstämma, på vilken årsredovisningen och
revisionsberättelse skall framläggas, till rev-isorernalämna årsredov'isningenför det
förflutna räkenskapsåret samt att senasttvå veckor innan ordinarie föremngs stämma

..,..

Revisor 0t5
Står;
Revisor väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie

stammahållits. Till revisor väljs normalt ett registrerat revisionsbolag.Det åligger
revisor att verkställa revision avföreningens årsredovisningjämte räkenskaperoch
styrelsensförvaltning samt senasttvå veckorföre ordinarie föremngsstamma
framlägga revisionsberätte1se.

Ändrastill;

Revisor väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie
stammahållits. Till revisor VälJSnormalt ett registrerat revisionsbolag.Det åligger
rev»soratt verkställa revision avföremngens årsredovtsningjämte räkenskaperoch
styrelsensförvaltning samt senasttre veckor före ordinarie föremngsstamma
framlägga revisionsberättelse.
Kallelse till stämma fix7
Sista meningen står;
Kallelsefår utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfördas senast två
sfömma

veckor före ordinarie

och senast en vecka före extra stämma.

ändras till;
Kallelsefår utfärdas tidigast sex veckorföre stämma och skall utfärdas senastfyra
veckor

före ordinar

i

e stamma

och senast två veckor före extra stämma.

