
BRF Rudan

Kallelse till ordinarie årsstämma i Bostadsrättsföreningen Rudan

Onsdagen 13 juni 2018 kl. 18:00 i Länkarnas lokal Blomgatan 28.

Dagordning

1.   Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

2.   Val av ordförande på stämman

3.   Anmälan av ordförandes val av sekreterare

4.   Fastställande av dagordning

5.   Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

6.   Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

7.   Föredragning av styrelsens årsredovisning

8.   Föredragning av revisionsberättelsen

9.   Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd       
     balansräkning

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisorer och suppleant

15. Val av valberedning

16. Övriga ärenden och motioner

Motion 1: Lås på sopmolokerna

Motion 2: Rengöring av ventilationskanalerna

Motion 3: Uppställningsplatser för rollatorer och elrullstolar

Motion 4: Automatiska dörröppnare

Motion 5: Trevlig uteplats för oss vuxna

Motion 6: Gångvägarna på innergården

Motion 7: Piskställning

Motion 8: Trafik och hastighetsbegränsning i anslutning till Rudvikens förskola

Motion 9: Förnybar energi till BRF Rudan

Ärende 1: Lägesrapport angående 5-årsbesiktningen

17. Avslutning

Årsredovisningen och tillhörande motioner kommer att delas ut till alla medlemmar i god tid 
före stämman. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på www.brfrudan.se

Med Vänliga Hälsningar Styrelsen BRF Rudan

BRF Rudan Adress E-post
Solgatan 10 styrelsen@brfrudan.se
169 60 SOLNA www.brfrudan.se
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