
Kallelse till ordinarie 
föreningsstämma i Brf Fyrisäng, 
tisdag den 16 juni 2020 kl. 18.30

Medlemmar i Brf Fyrisäng kallas här till ordinarie 
årsstämma för föreningen, den 16 juni 2020 kl 18.30 på 
gården.  

Vid förhinder att närvara vid stämman, kan fullmakt 
användas.  

Fullmakt, årsberättelse och övriga årsmöteshandlingar 
finns på vår hemsida, www.fyrisang.se.  

Medlemmar som vill ha stämmans dokument i 
pappersform ber vi lägga ett meddelande om detta i 
föreningens brevlåda i 4D, senast den 14/6. OBS - 
meddela namn och portuppgång.  

Välkomna! 

/Styrelsen för Brf Fyrisäng 

http://www.fyrisang.se/


Dagordning vid ordinarie Föreningsstämma Brf Fyrisäng 
Onsdagen 16 juni 2020

§ 1. Öppnande
§ 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 i stadgeenlig ordning 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. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
§ 13. Beslut om antal ledamöter, revisorer och suppleanter
§ 14. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer
§ 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
§ 17. Val av valberedning
§ 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av 
föreningsmedlem anmält ärende (se bilaga).
§ 19. Avslutande 



 
Valberedningens förslag till  BRF Fyrisängs styrelse 
stämman 2020  
 
 
8 § 
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter samt högst tre suppleanter. 
Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för högst två år och suppleanter väljs av 
föreningsstämman för ett år.” 

 
På  föreningsstämman 22 maj 2019 beslutades att styrelsen skall  bestå av sex ordinarie 
ledamöter och tre suppleanter. 
 
 
Ordinarie ledamöter    
Torbjörn Eriksson  (vald för 2 år 2018) omval 2 år 2020 
Pia Lindberg   (vald för 2 år 2018) frånsagt omval  
Karl Arne Ekstedt (vald för 1 år 2019) frånsagt omval  
Stig Fagerström  (vald för 2 år 2019)  1 år kvar 2020 är OK 
Göran Mårtensson (vald för 2 år 2019) 1 år kvar 2020 är OK 
Enrique Novella (vald för 2 år 2019) 1 år kvar 2020 är OK  
Vera Andersson   nyval 2 år 2020 
Anneli Ahlund   nyval 1 år 2020 
       
 
 
Suppleanter 
Linnea Laggar- Palm (vald för 1 år 2019) omval 1 år 2020  
Jenny Presto  (vald för 1 år 2019) omval 1 år 2020                                                                        
Marja-Liisa Anderèn (vald för 2 år 2018) omval 1 år 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstin Sundell och Jan Henningsson.. 
Maj 2020 
 
 



Motioner och styrelsens svar på dessa 
 

(1) En motion har inkommit om inköp av ytterligare torkskåp till tvättstugan, från 
Jonathan och Caroline Mäkinen i 4B: 
”Kan man besluta om att sätta in ett litet torkskåp till i tvättstugan? 
Ska man tvätta tre-fyra tvättar räcker inte torkskåpet som står där idag.” 
 
Styrelsen föreslår stämman att besluta: att avslå motionen.  

 
 

 



Fullmakt för ombud

På föreningsstämman i Brf Fyrisäng har varje medlem en röst. Innehar
flera medlemmar bostadsrätten gemensamt, har de dock endast en röst
tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina
förpliktelser mot föreningen.

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 – förälder, syskon
och barn.

Ombud får endast företräda en medlem. Fullmakten skall vara skriftlig
och daterad. Fullmakten gäller endast ett år efter utfärdandet.

Ort / Datum :_________________________________________________________

Lägenhet :_________________________________________________________
(mitt lägenhetsnummer)

Fullmakt för :_________________________________________________________
(namn)

Att företräda:_________________________________________________________
(mitt namn)

Namnteckning:_______________________________________________________
(min namnteckning)

Brf Fyrisäng
Org.nr. 769615 - 5683




