


KALLELSE - FÖRENINGSSTÄMMA 
Medlemmarna i HSB:s Brf Lofoten i Stockholm kallas härmed till ordinarie 
föreningsstämma onsdagen den 25 november 2015 kl. 19.00 i Husby Träff 
Edvard Greigsgången 16 
 
DAGORDNING 
  1. Stämmans öppnande 
  2. Val av ordförande vid stämman 
  3. Ordförandens val av sekreterare vid stämman 
  4. Upprättande av närvaroförteckning 
  5. Fastställande av dagordning 
  6. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare 
  7. Fråga om kallelse behörigen skett 
  8. Styrelsens årsredovisning 
  9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Beslut i anledning av årets resultat enligt balansräkning 
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
13. Fråga om arvoden 
14. Val av styrelseledamöter och -suppleanter 
15. Val av revisor och -suppleant 
16. Val av distriktsombud samt -suppleanter 
17. Val av valberednings kommitté 
18. Anmälda ärenden - Aktivitetsbidrag till HSB seniorklubb 
19. Avslutning 
 
Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall 
skriftligt ha anmält detta till styrelsen senast september månads utgång.  
Sådan anmälan skall göras under adress Brf Lofoten, HSB Akalla/Husby,  
Finlandsgatan 10 164 78 KISTA. Vid stämman har varje medlem 1 röst.  
Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast 1 
röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot 
föreningen. Medlem kan företrädas av ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. 
Endast medlems make, maka, med medlemmen varaktigt sammanboende närstående 
eller annan medlem får vara ombud. Ingen får som ombud företräda mer än 1 person. 
Vid föreningsstämma kan medlem medföra ett biträde. Endast make/maka, sambo eller 
annan medlem rar vara biträde. 
OBS!! MEDTAG BOSTADSRÄTTSBEVIS ALT. ÖVERLÅTELSEAVTAL 
  



































  



Fullmakt till Stämma Brf Lofoten  
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 eller barn. 
 
Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad och gäller 
högst ett år efter utfärdandet. 
 
 
Ort:__________________________________________________________ 
 
Datum:_____-_____-_____ 
 
Fullmakt för: ___________________________________________________ 
 
Att företräda (namn på bostadsrättshavaren) 
 
 

 
 
Lägenhetsnummer: _______________________________ 
 
 
 

Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning 
 
Fullmakten behöver ej vara bevittnad 
 
 
  


