
KALLELSE OCH DAGORDNING  
 
 
Styrelsen för bostadsrättföreningen Inloppet får härmed kalla föreningens medlemmar till ordinarie 
föreningsstämma. 
 
Tid: tisdag 20 april 2021 kl 18 
 
Plats: gården (utomhus) utanför ingången till plan -2, Västra Finnbodavägen 7 B  
På grund av Coronaviruset kommer alltså stämman att genomföras utomhus. Om du av hänsyn till dig 
själv och/eller andra inte vill delta i stämman men har frågor om årsredovisningen kan du kontakta eller 
maila dina frågor till vår ordförande/kassör Mats Gustafson (matshgustafson@gmail.com). 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse liksom övriga dokument som anges i dagordningen finns på 
föreningens hemsida    inloppet.se 
 
Har du inte dator? Styrelsen kan hjälpa dig i så fall. Ta kontakt med någon av de ordinarie ledamöterna; Lena 
Lundkvist, Mats Gustafson eller Bo Månsson.  
 
Om du inte själv kan delta vid stämman har du rätt att utse ett ombud. Ombudet ska, enligt Inloppets stadgar, 
antingen vara medlem i föreningen, medlemmens maka, sambo, syskon, förälder eller barn. Ombud ska förete 
skriftlig, undertecknad fullmakt. En blankett för fullmakt finns därför också på vår hemsida, i anslutning till 
årsredovisningen. 
 
 
Dagordning 
 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare för stämman 
4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd) 
5. Fastställande av dagordningen 
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
7. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
9. Föredragning av revisorernas berättelse 
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning 
13. Beslut om arvoden, se bilaga 
14. Val av styrelseledamöter och ersättare, se bilaga 
15. Val av revisor och suppleant, se bilaga 
16. Val av valberedning, se bilaga  
17. Val av representanter i utemiljögruppen, gemensamhetslokalgruppen och till SQSFs styrelse, se bilaga 
18. Motioner och styrelsens förslag till beslut, se separat dokument 
19. Överlåtelse av vägtunnel, se separat dokument 
20. Förslag till nya ordningsregler, se separat dokument 
21. Övriga ärenden 
22. Stämmans avslutande 

 
 
Varmt välkommen! 
 
Styrelsen 
Brf Inloppet 
 
 
 
 
 


