
BRF Storseglet  

 

KALLELSE 
  

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Storseglet kallar härmed till  

Ordinarie Föreningsstämma  
 

Tid: Torsdag 2022-05-17 klockan 19.00  

Plats: ”Köket” på Nobelbergsgatan 6, i samma hus som ”Black Honey Coffee Roasters” på 

Sicklastråket.  
Du tar dig enklast till lokalen till fots förbi Fanny Udde. Lokalen ligger i byggnaden efter Jensen förskola.  

 

Dagordning  

1. Stämmans öppnande  

2. Val av stämmoordförande  

4. Anmälan om stämmoordförandens val av sekreterare  

5. Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte stämmoordförande justera protokollet  

6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. 

7. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden, samt fastställande av 

röstlängd 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  

9. Föredragning av revisorns berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  

11. Beslut om fastställande av resultatdisposition 

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

13. Redovisning av styrelsens verksamhetsplan 

14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande år 

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

16. Val av minst 1 revisor och minst en revisorssuppleant 

17. Val av valberedning 

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (motion)   

20. Stämmans avslutande. 

 

Stockholm 2022-04-21 

Med vänliga hälsningar  

Styrelsen för Brf Storseglet 

 

  



BRF Storseglet  
 

 

FULLMAKT 
 
  
Härmed ger jag/vi  
 
 
__________________________________  __________________________________ 
 
 
 
 

Boende i lägenhet nr ________  på adress __________________________________ 

 
 

 
Fullmakt till:  
 
 
__________________________________   
 
(namnförtydligande)    
 
 

Boende i lägenhet nr ________  på adress __________________________________ 

 

 
Att företräda mig/oss på årsstämman 17 maj 2022. 
 
 
 
 
Undertecknat Stockholm den  ____ / _____ 2022.  
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
 
 
(namnförtydligande)   (namnförtydligande) 
 
 
 

 
 
 
Endast den som är medlem i brf Storseglet, eller medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo, 
förälder, syskon, myndigt barn, annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus 
eller god man får företräda medlem i föreningen på stämman (se stadgarna § 18).  
 
Fullmakt ska medtagas i original och överlämnas på stämman, eller lämnas in till styrelsen i föreningens 
postfack på Henriksdalsallén 31 senast ett dygn före stämman, för att vara giltig. 
 
Befullmäktigat ombud får företräda högst 5 st. medlemmar (inkl. sig själv) på årsstämman 2020-05-17. 


