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Hägersten	  2016-‐05-‐01	  
	  
Kallelse	  till	  föreningsstämma	  i	  Brf	  Doktorn	  
	  
Medlemmar	  i	  Brf	  Doktorn	  hälsas	  välkomna	  till	  föreningsstämma	  i	  Brf	  Doktorn.	  
	  
Datum:	  	   Tisdag	  17	  maj	  2015	  
Tid:	  	   kl.	  19.00	  
Plats:	  	   Föreningslokalen,	  baksidan	  av	  Doktor	  Widerströms	  gata	  50	  
	  
Inregistrering	  sker	  från	  kl.	  18.30.	  Obs!	  Vänligen	  ta	  med	  giltig	  legitimation.	  
	  
Varje	  bostadsrätt	  har	  en	  röst	  på	  föreningsstämman.	  När	  två	  personer	  tillsammans	  äger	  en	  
bostadsrätt	  får	  man	  inom	  boendet	  utse	  en	  person	  som	  har	  rätt	  att	  rösta	  eller	  uttala	  sig	  på	  
stämman.	  Medlem	  får	  även	  utöva	  sin	  rösträtt	  genom	  ombud.	  Endast	  annan	  medlem,	  make	  eller	  
närstående,	  som	  varaktigt	  sammanbor	  med	  medlemmar	  får	  vara	  ombud.	  Ombud	  får	  inte	  företräda	  
mer	  än	  en	  medlem.	  Ombudet	  skall	  lämna	  en	  skriftlig,	  dagtecknad	  fullmakt.	  
	  
Stämmans	  utlysande	  sker	  genom	  personlig	  kallelse.	  Utöver	  denna	  har	  även	  kallelse	  meddelats	  i	  
alla	  föreningens	  trappuppgångar.	  
	   _________________________________________________________________________________________________________________	   	   	  
	  
Dagordning	  
	  
§1	   Stämmans	  öppnande	  
§2	   Godkännande	  av	  dagordning
§3	   Val	  av	  stämmoordförande	  
§4	   Anmälan	  av	  stämmoordförandes	  val	  av	  protokollförare	  
§5	   Val	  av	  två	  justeringsmän	  tillika	  rösträknare	  
§6	   Fråga	  om	  stämman	  i	  stadgeenlig	  ordning	  blivit	  utlyst	  
§7	   Fastställande	  av	  röstlängd	  
§8	   Föredragning	  av	  styrelsens	  årsredovisning	  
§9	   Föredragning	  av	  revisorns	  berättelse	  
§10	   Beslut	  om	  fastställande	  av	  resultat-‐	  och	  balansräkning	  
§11	   Beslut	  av	  resultatdisposition	  
§12	   Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelseledamöter	  
§13	   Fråga	  om	  arvoden	  åt	  styrelseledamöter	  och	  revisorer	  för	  nästkommande	  verksamhetsår	  
§14	   Beslut	  om	  antalet	  styrelseledamöter,	  suppleanter,	  revisorer	  och	  revisorssuppleanter	  
§15	   Val	  av	  styrelseledamöter	  och	  suppleanter	  
§16	   Val	  av	  revisorer	  och	  revisorssuppleant	  
§17	   Val	  av	  valberedning	  
§18	   Av	  styrelsen	  till	  stämman	  hänskjutna	  frågor	  samt	  av	  föreningsmedlem	  anmält	  ärende	  

enligt	  37§	  
§19	   Stämmans	  avslutande	  
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Motion	  Brf	  Doktorn	  
	  

	  

MOTION	  TILL	  FÖRENINGSSTÄMMAN	  

Datum	   2016-‐03-‐31	   Lgh	  (3	  siffror)	   268	   Doktor	  Widerströms	  gata	  nr	   14	  

Inlämnad	  av	   Ulrika	  Westergren	  

Angående	   plantering/planering	  av	  träd	  

BAKGRUND	  

Vi	  har	  en	  rad	  vackra	  träd	  runt	  kring	  gårdarna	  på	  Brf	  Doktorn,	  men	  de	  ser	  ut	  att	  vara	  rätt	  

så	  gångna	  till	  åldern.	  Jag	  tänker	  att	  det	  är	  smart	  att	  börja	  planera	  för	  plantering	  av	  nya	  

träd	  innan	  de	  träd	  som	  står	  nu	  behöver	  tas	  ned.	  Jag	  tycker	  även	  att	  det	  ser	  ut	  att	  vara	  en	  

plan	  över	  hur	  träden	  är	  planterade.	  (så	  också	  om	  man	  ser	  på	  stubbar	  efter	  gamla	  nedtagna	  

träd).	  

FÖRSLAG	  TILL	  BESLUT	  

Jag/vi	  föreslår	  föreningsstämman	  beslutar	  

att:	   Vi	  börjar	  se	  över	  var	  det	  har	  stått	  träd	  förut	  och	  ser	  om	  möjligheten	  finns	  att	  

börja	  plantera	  nya,	  som	  får	  växa	  till	  sig,	  innan	  de	  som	  står	  nu,	  har	  blivit	  gamla	  och	  sjuka.	  

Så	  vi	  inte	  riskerar	  att	  stå	  utan	  träd	  en	  dag,	  och	  att	  vi	  behåller	  ursprungsplantering.	  

att:	   Det	  behöver	  inte	  bli	  några	  dyra	  pengar	  om	  det	  görs	  några/något	  träd	  per	  år.	  

På	  önskelistan	  står	  förstås	  nått	  fruktträd,	  äpple	  eller	  körsbär.	  Som	  både	  blomstrar	  

vackert	  och	  bär	  frukt	  som	  barnen	  i	  området	  kan	  äta	  på.	  

STYRELSENS	  SVAR	  PÅ	  MOTION	  

Vi	  avslår	  motionen	  med	  motiveringen	  att	  frukt	  från	  tidigare	  fruktträd	  inte	  har	  tagits	  hand	  om.	  Föreningen	  
har	  de	  senaste	  åren	  tagit	  bort	  en	  del	  träd	  då	  det	  var	  för	  mörkt	  på	  gårdarna	  samt	  att	  flera	  av	  dem	  var	  i	  
dåligt	  skick.	  Styrelsen	  föreslår	  att	  vi	  tar	  in	  en	  arborist	  som	  ser	  över	  vårt	  bestånd	  och	  hur	  de	  ska	  
underhållas	  på	  bästa	  sätt	  kommande	  år.	  

	  


