KALLELSE
Medlemmarna i Riksbyggen Bostadsrättsförening Boråshus nr 7
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Tisdagen den 21 november 2017, kl 18.00
Plats: Blombacka, Huldregatan 8
Dagordning enligt stadgarna och bifogad uppställning.
På stämman kommer det beslutas om att ändra stadgarna.
Stadgarna i sin helhet finns på kundwebben eller på föreningens hemsida
http://www.brh7.se/stadgar.pdf
Förtroendeuppdrag
På föreningsstämman ska personer till bl.a. följande förtroendeuppdrag utses:
• Föreningsrevisorsuppleant
träder in om föreningens ordinarie revisor ej kan utföra sitt uppdrag
• Suppleant
träder in om ordinarie styrelseledamot är förhindrad att deltaga på ett styrelsemöte.
Kallas till samtliga styrelsemöten men man väljer själv om man vill deltaga på mötet.
• Ledamot
ordinarie styrelsemedlem
Känner du spontant att du kan tänka dig att åtaga dig någon av ovannämnda förtroendeuppdrag?
Kontakta då styrelsen via e-post (styrelsen@brh7.se) eller
skriv en lapp som du lägger in styrelsen postlåda som är uppmonterad på väggen utanför
tvättstugan.

Lotteri
Vi kommer att arrangera ett lotteri efter stämman där vi bland deltagarna lottar ut ett fantastiskt pris:

Gratis städning av din lägenhet!
Personal från ett städföretag kommer och städar din lägenhet på överenskommen tid.

Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta!

Borås den 2 november 2017
Styrelsen

DAGORDNING
1

Stämmans öppnande

2

Fastställande av röstlängd

3

Val av stämmoordförande

4

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5

Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

6

Val av rösträknare

7

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

8

Framläggande av styrelsens årsredovisning

9

Framläggande av revisorernas berättelse

10

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11

Beslut om resultatdisposition

12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13

Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

14

Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

15

Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av
styrelseordförande

16

Val av styrelseledamöter och suppleanter

17

Val av revisorer och revisorssuppleanter

18

Val av valberedning

19

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i
stadgeenlig ordning inkomna ärenden
-

20

Ändring av stadgar beslut 1 av 2

Stämmans avslutande

