Kallelse till extra föreningsstämma

Datum:
Tid:
Plats:

Torsdag 12 april 2018
Kl. 19.00
Brf Nackspegelns fö reningslokal, Doktor Widerströ ms gata 80 (på gaveln)

Medlemmar i Bostadsrä ttsfö reningen Doktorn hä lsas vä lkomna till extra fö reningsstä mma.
Inregistrering sker frå n kl. 18.30. OBS! Vä nligen ta med giltig legitimation.
Varje bostadsrä tt har en rö st på fö reningsstä mman. Nä r två eller ler personer
tillsammans ä ger en bostadsrä tt få r man inom boendet utse en person som har rä tt att
rö sta eller uttala sig på stä mman. Medlem få r ä ven utö va sin rö strä tt genom ombud.
Endast annan medlem, make eller nä rstå ende, som varaktigt sammanbor med medlemmar
få r vara ombud. Ombud få r inte fö reträ da mer ä n en medlem. Ombudet skall lä mna en
skriftlig, dagtecknad fullmakt.
Stä mmans utlysande sker genom personlig kallelse via e-post till de medlemmar som
uppgett e-postadress. Ovriga medlemmar kallas via utdelning eller post.
Bakgrund
Lagen om ekonomiska fö reningar har under de senaste å ren varit fö remå l fö r en
omfattande ö versyn. Må let med ö versynen var i korthet att modernisera lagen så att den ä r
bä ttre anpassad till nuvarande fö rhå llanden.
Overgå ngsbestä mmelserna fastslå r att om det i en fö renings stadgar inns bestä mmelser
som strider mot nya lagen ska styrelsen till en fö reningsstä mma som hå lls senast 30 juni
2018 lä gga fram fö rslag till ä ndring av stadgarna. BRF Doktorns stadgar behö ver
uppdateras fö r att matcha den nya lagtexten.
Styrelsen har arbetat fram ett fö rslag till stadgar som baseras på Bostadsrä tternas vä l
beprö vade mö nsterstadgar. Utö ver ovan nä mnda fö rä ndringar innehå ller fö rslaget
tydligare beskrivningar avseende medlemmarnas rä ttigheter och skyldigheter. Fö rslaget
till nya stadgar bifogas denna kallelse.
Styrelsen fö reslå r stä mman att anta fö rslaget till nya stadgar.
Dagordning
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9

Stä mmans ö ppnande
Godkä nnande av dagordning
Val av stä mmoordfö rande
Anmä lan om val av sekreterare
Val av två justeringsmä n tillika rö strä knare
Frå ga om stä mman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Faststä llande av rö stlä ngd
Beslut om fö rslaget till nya stadgar
Stä mmans avslutande

