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Dagordning vid ordinarie Föreningsstämma 

Brf Fyrisäng onsdagen 17 maj 2017 

 

§1 Stämmans öppnande 

§2 Upprättande av röstlängd 

§3 Val av ordförande vid stämman 

§4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare 

§5 Fastställande av dagordningen 

§6 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

§7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

§9 Föredragning av revisionsberättelsen 

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen 

§11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§12 Beslut om användande av uppkommen vinst 

§13 Beslut om arvoden 

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

§15 Val av revisor och revisorssuppleant 

§16 Val av valberedning 

§17 Motioner 

§18 Övriga ärenden 

§19           Avtackningar  

§20          Stämmans avslutande

 



Förslag till arvode för styrelsen Brf Fyrisäng 
 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om 

• ett arvode för den styrelse som väljs den 17 maj 2017 på sammanlagt 73 800 kronor, att fördelas av 
styrelsen själv  

• arvode till valberedningen om 800 kronor per person. 

Ovanstående följer samma principer som vid tidigare ordinarie stämmor, dvs 120 % av 
inkomstbasbeloppet för året. 





Styrelsens förslag till stöd för motion 
 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om 

• att ge styrelsen i uppdrag att utföra åtgärd enligt lämnad motion. 



Valberedningens förslag till styrelse vid ordinarie stämma 17 maj 2017

Styrelsen har innevarande verksamhetsår bestått av:

Ordinarie ledamöter
Roland Andersson 4 D, mandattid utgår nu
Karl-Arne Ekstedt 4 A, mandattid till 2018
Pia Lindberg 4 E, mandattid till 2018
Ann-Sofie Stefors-Perlinger 4 D, mandattid till 2018
Kerstin Sundell 4 B, mandattid utgår nu

Suppleanter
Marja-Liisa Anderén 4 B, mandattid till 2018
Sune Bohlin 4 C, mandattid utgår nu
Torbjörn Eriksson 4 F, mandattid till 2018
Håkan Wessman 4 G, mandattid utgår nu

Håkan Wessman flyttar från Fyrisäng och Karl-Arne Ekstedt har avböjt fortsatt ledamotskap. I 
övrigt är de, vars mandattid utgår nu, villiga att fortsätta i styrelsen. 

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av 3-5 ordinarie ledamöter och 1-4 suppleanter valda för ett 
eller två år. Valberedningen föreslår fortsatt 5 ordinarie och 4 suppleanter. Det betyder att 3 
ordinarie styrelseledamöter och 2 suppleanter skall väljas innevarande stämma. 

Vårt förslag blir därför:

Som ordinarie ledamöter
Roland Andersson 4 D, väljs för 2 år
Göran Mårtensson 4 F, väljs för 2 år (nyval)
Kerstin Sundell 4 B, väljs för 2 år

Som suppleanter
Sune Bohlin 4 C, väljs för 2 år 
Antonia Kalushkova 4 C, väljs för 2 år (nyval)

Antonia Kalushkova arbetar som forskare inom cancer och genreglering på Rudbeckslaboratoriet 
och kommer ursprungligen från Bulgarien.

Göran Mårtensson är egen företagare och driver ett fastighetsbolag med uthyrning av lokaler och 
bostäder. Han har tidigare deltagit i styrelsearbetet för två bostadsrättsföreningar.  

Valberedningens förslag till revisorer

Tomas Jonasson ordinarie, BOREV

Lars Jonasson suppleant,   BOREV

Uppsala den 26 april 2017

Chatrine Börjesson Jan Enger



Fullmakt för ombud

På föreningsstämman i Brf Fyrisäng har varje medlem en röst. Innehar
flera medlemmar bostadsrätten gemensamt, har de dock endast en röst
tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina
förpliktelser mot föreningen.

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 – förälder, syskon
och barn.

Ombud får endast företräda en medlem. Fullmakten skall vara skriftlig
och daterad. Fullmakten gäller endast ett år efter utfärdandet.

Ort / Datum :_________________________________________________________

Lägenhet :_________________________________________________________
(mitt lägenhetsnummer)

Fullmakt för :_________________________________________________________
(namn)

Att företräda:_________________________________________________________
(mitt namn)

Namnteckning:_______________________________________________________
(min namnteckning)

Brf Fyrisäng
Org.nr. 769615 - 5683
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