Välkommen till Extra Föreningsstämma för Brf. Vårdsätra
Tisdag den 12 juni 2018, klockan 19.00
Lokal: Kvartersgården
Dagordning
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Extrastämmans öppnande.
Godkännande av dagordning.
Val av ordförande vid extrastämman.
Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Fråga om extrastämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Fastställande av röstlängd.
Stadgeändring, 2:a beslutet. På grund av ändringar gjorda i Lagen om ekonomiska föreningar
behöver vi uppdatera våra stadgar (§34 och §40) så att dessa överensstämmer med lagen.
Nuvarande lydelse i stadgarna:
§34. Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revision är avslutad och
revisionsberättelsen avgiven senast 31 maj. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring
till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna eventuellt gjorda anmärkningar.
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring
över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna
minst en vecka före den föreningsstämma på vilken ärendet skall förekomma till
behandling.
§40. Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall
behandlas på stämman. Även ärende som anmälts av styrelsen eller
föreningsmedlem enligt 37§ skall anges i kallelsen. Denna skall utfärdas genom
personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom
postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra
föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

Förslag till ändring (understruket):
§34. Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revision är avslutad och
revisionsberättelsen avgiven senast tre veckor innan föreningsstämman. Styrelsen
skall avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna
eventuellt gjorda anmärkningar. Styrelsens redovisningshandlingar,
revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda
anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den
föreningsstämma på vilken ärendet skall förekomma till behandling.
§40. Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall
behandlas på stämman. Även ärende som anmälts av styrelsen eller
föreningsmedlem enligt 37§ skall anges i kallelsen. Denna skall utfärdas genom
personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom
postbefordran senast två veckor före ordinarie och två veckor före extra
föreningsstämma, dock tidigast sex veckor före stämman.
§9.

Stämmans avslutande.

