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Kallelse med dagordning för ordinarie föreningsstämma 

 

6 december 2018 kl 18.00 

S:t Petrus Syrisk Ortodoxa Kyrka 

Hallonbergsplan, 8 

 

Förslag till Dagordning 
 

 

§1. Stämmans öppnande 

§2. Godkännande av dagordning 

§3. Fastställande av röstlängd 

§4. Val av ordförande vid stämman 

§5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 

§6. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera 

protokollet 

§7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 

§8. Styrelsens årsredovisning 

§9. Revisorernas berättelse 

§10. Fastställande av resultat- och balansräkning 

§11. Beslut om resultatdisposition 

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

§13. Arvode åt styrelsen och revisorerna 

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

§15. Val av revisorer och suppleanter 

§16. Val av valberedning 
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§17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner från medlemmar. 

1. Frågan rörande förtur till parkeringsplats för rörelsehindrade personer boende 

hos Brf Logen i Ör                                    Se bilaga 1 

2. Motioner från medlemmar               Se bilaga 2 

 

§18. Ändring av föreningens stadgar 

Styrelsen föreslår att: 

§ 40 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den sista augusti och delges 

tillsammans med styrelsens förslag till stämmohandlingar senast två veckor före 

ordinarie årsmöte. 

ska ändras till: 

 § 40 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den sista augusti och delges 

tillsammans med styrelsens förslag till stämmohandlingar.  

 

§19. Stämmans avslutande 

Efter stämmans avslutande inbjuder styrelsen föreningens medlemmar till ett 

kortare informationsmöte rörande kommande stambyte. 

Det kommer också finnas möjlighet till frågor om det mesta och att lämna 

förslag. 

 

Styrelsen 
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Bilaga 1 

     Inkommen fråga: 

     Finns det möjlighet att få förtur till parkeringsplatser för rörelsehindrade personer      

     boende hos Brf Logen i Ör?             
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Bilaga 2 

Inkommen motion: 

Till årsstämman i Brf. Logen bostadsrättsförening år 2018 

Motion angående Upphandling av Skötselentreprenad Utemiljö. 

Nybildad bostadsrättsförening behöver rutiner och kontinuitet viktigt är att Utemiljön 

sköts på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt därför anser jag det vore bra om 

föreningen Brf. Logen gör en upphandling för skötsel av Utemiljön på årsbasis för 

perioden 2019-05-01 t.o.m 2021-04-30 med möjlighet till förlängning 1 +1 år. 

Därför yrkar jag att stämman beslutar att ge i uppdrag till Anders Dahlgren att leda en 

arbetsgrupp som skall ta fram ett FU / förfrågningsunderlag och göra en upphandling 

för skötsel av Utemiljön på årsbasis för perioden 2019-05-01 t.o.m. 2021-04-30 med 

möjlighet till förlängning 1+1 år. 

Sundbyberg 2018-09-30 

Anders Dahlgren 

Logdansvägen 24 / lgh nr. 109 

17442 Sundbyberg 

 

Svaret: 

Styrelsen i Brf Logen i Ör föreslår avslag av denna motion från Anders Dahlgren. 

Anders Dahlgren har i sin motion för avsikt att bli beviljad uppdrag att ta fram 

förfrågningsunderlag och göra upphandlingen i Brf Logen i Ör’s namn. 

Styrelsen Brf Logen i Ör kan inte godta att upphandlingar sker utanför styrelsen 

då det ekonomiska ansvaret ligger hos styrelsen. 

Styrelsen i Brf Logen i Ör tar gärna hjälp av kunskaper som Anders Dahlgren har 

genom att ge Anders Dahlgren i uppdrag att inkomma med förslag på 

förfrågningsunderlag gällande trädgårdsskötsel. 

Sundbyberg 2018-10-30 

Styrelsen gm/Ordförande Kjell-Åke Andersson 

 

 


