
 
   

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020 Brf Felicia Strand 
Tid: Torsdag den 4:e juni kl. 18.30.  

Plats: Park Inn, Midskeppsgatan 6, Hammarby Sjöstad. 

Vi håller stämman som planerat, men kommer pga situationen med COVID-19 att möblera lokalen så att det är 

möjligt att hålla avstånd till varandra och vi kommer inte heller att servera någon förtäring.  

Vi har dock en begränsat yta att röra oss på och under rådande omständigheter ser vi därför helst att det bara 

deltar en person från varje bostadsrätt. Det finns också möjlighet att lämna fullmakt till någon annan medlem i 

föreningen, mer information finns nedan under ”Rösträtt vid föreningsstämman”.  

RÖSTRÄTT VID FÖRENINGSSTÄMMAN 
Rösträtt vid föreningsstämman har endast den som på dagen för stämman är medlem i föreningen. Om flera 

medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst. 

En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt vid denna genom ett 

ombud med skriftlig, av medlemmen undertecknad och daterad fullmakt. Om fler äger en bostadsrätt gemensamt 

och alla inte kommer till stämman måste den/de närvarande ägaren/ägarna ha fullmakt från den/de andra 

ägaren/ägarna för att få rösta.  

Normalt får ombud inte företräda mer än en medlem vid stämman, men pga situation med COVID-19 finns just 

nu en tillfällig lagstiftning som möjliggör för ombud att företräda fler medlemmar än våra stadgar tillåter. 

Använd bifogad fullmakt, Bilaga 2020-06-04 -1 

 

Välkomna önskar Styrelsen! 

e-mail: brffeliciastrand@gmail.com 

 

Kallelsen består av: 
1. dagordning  

2. styrelsens förslag till beslut (punkt 18)  

3. fullmakt 

4. årsredovisning  

(Ta med dessa dokument till stämman) 

  

mailto:brffeliciastrand@gmail.com


 
   

Dagordning 
1. Stämmans öppnande. 

2. Godkännande av dagordning. 

3. Val av stämmoordförande. 

4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare. 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 

7. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 

9. Föredragning av revisorernas berättelse. 

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning. 

11. Beslut om resultatdisposition. 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.  

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår.  

14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er. 

15. Val av valberedning 

16. Fråga om arvoden åt revisorer för nästkommande verksamhetsår 

17. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er. 

18. Motioner som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut. 

a. Motion från styrelsen om att anta Riksbyggens normalstadgar och gå med i Riksbyggens 

intresseförening. 

b. Motion från medlemmen Erik Sinander om att inrätta en enkel cykelverkstad i cykelförrådet 

19.  Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut). 

20. Stämmans avslutande. 

 

Efter stämman kommer styrelsen finnas tillgänglig för frågor och diskussion. 



 
   

PUNKT 18 

a) Motion från styrelsen om att anta Riksbyggens normalstadgar och gå med i Riksbyggens 

intresseförening. 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår att föreningen antar Riksbyggens normalstadgar och därefter ansöker om medlemskap i 

Riksbyggens intresseförening. 

  

Bakgrund och motivering 

För att säkra att vi framöver alltid har tillgång till en specialistkompetens i styrelsen, föreslår styrelsen att 

föreningen går med i Riksbyggens intresseförening. Det innebär bland annat att föreningen får en styrelseledamot 

och en suppleant därifrån, vanligtvis föreningens kundansvarige, ekonom eller tekniske förvaltare. 

Första steg för att gå med i intresseföreningen är att anta Riksbyggens normalstadgar. Då våra nuvarande stadgar 

innehåller juridiska oklarheter i vissa ansvarsfrågor mellan medlemmarnas och föreningens ansvar, är detta 

ytterligare ett viktigt skäl till att anta Riksbyggens normalstadgar. För att ändra stadgarna krävs enligt nuvarande 

stadgar särskild röstövervikt enligt 9 kap bostadsrättslagen. Det innebär att ett beslut om ändring av en 

bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även 

giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande 

på den senare stämman gått med på beslutet. Detta innebär att vi – om föreningsstämman den 4 juni röstar ja till 

att gå med i intresseföreningen – inom kort kommer att kalla till en extrastämma för att slutligen ta ställning till 

detta förslag. Nuvarande stadgar och Riksbyggens normalstadgar finns på föreningens hemsida.  

Att gå med intresseföreningen betyder också att vi som förening får tillgång till en rad lokala utbildningar och 

temakvällar som gör att styrelsen blir bättre rustad att hantera de utmaningar det innebär att driva en 

bostadsrättsförening. 

Kostnaden för att vara med i intresseföreningen är 50 kr per lägenhet och år och det ryms med god marginal i den 

summa som finns avsatt för styrelsearvoden. 

2020-04-23 

Styrelsen för Brf Felicia Strand 

 

b) Motion från medlemmen Erik Sinander om att inrätta en enkel cykelverkstad i cykelförrå-

det 

 

Förslag 

Det vore bra att kunna sätta upp cykeln i ett mekställ för att göra enklare reparationer och för att t.ex. byta däck. 

Ett mekställ skulle kunna monteras på en vägg i cykelförrådet och inte ta särskilt mycket plats. I anslutning till 

mekstället vore det bra att ha fastvajrade verktyg och en bra fastvajrad golvpump. En sådan enkel cykelverkstad 

skulle kunna placeras vid dörren ut från cykelförrådet eller i någon av de städskrubbar som inte används. 

Fördelen med att placera cykelverkstaden i en gammal städskrubb är att det då finns tillgång till rinnande vatten.  

Utrustning uppskattas kosta cirka 5 000 kronor. Erik Sinander kan tänka sig att köpa in och montera 

utrustningen. 



 
   

Bilaga 2020-06-04-1 
 
FULLMAKT 

 

 

Fullmakt för: …………………………………………………………………………………… att vid Bostadsrättsföreningen Felicia 

Strands ordinarie föreningsstämma 2020-06-04 föra min talan och utöva min rösträtt. 

 

 

 

 

Datum: …………………  Namnteckning:  ………………………………………………………… 

 

 

 

Lgh.nr: ………………….  Namnförtydligande:  …………………………………………………… 

 

 

 

 

Fullmakten medtages av ombudet till föreningsstämman. 


