
                                                                                                                    
 
 

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Medlemmar i Brf Logen i Ör kallas till extra föreningsstämma angående styrelsens förslag till 
stambyte samt våtrums- och WC-renovering, stadgeändring samt fyllnadsval av 
styrelsemedlemmar. 
 

Tid: Torsdag den 31 januari kl. 18:30 
Plats: 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 för stämman. 
 
§ 5. Anmälan av ordförandens 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 redovisning om åtgärder på föreningens rör för vatten och avlopp samt 

våtrum mm. 
Under denna punkt kommer styrelsens konsult lämna en sammanfattad 
information om styrelsens utredning. 
 

§ 9. Av Styrelsen anmälda ärenden. 
 

a. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att föreningen ges rätt att utföra 
de förändringar i lägenheterna som uppkommer med anledning av ny 
rördragning i våtrum, WC, kök och installation av jordfelsbrytare i hall. 
(2/3 majoritet) 

 
 I samband med rörbyte kommer förändringar inom våtrum, WC och hall att 

uppkomma. Medlem skall lämna sitt samtycke till denna förändring. 
Förändringarna har redovisats muntligen under §8 och i bilaga 1 (som biläggs 
stämmoprotokollet) samt tidigare i skriftlig medlemsinformation. 

 



                                                                                                                    
b. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att föreningen övertar medlemmens 

underhållsansvar under ombyggnadstiden med anledning av rörbytet, 
våtrums- och WC-renovering och installation av jordfelsbrytare. 
(enkel majoritet) 
 

 Beslutet innebär att medlemmar godkänner att våtrum och WC byggs upp efter 
rörbytet samt att jordfelsbrytare får installeras. 

 
§ 10. Ändring av föreningens stadgar. 
 

a. 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 ordinarieårsmöte. 
 
ska ändras till: 
§40 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den sista augusti och delges 
tillsammans med styrelsens förslag till stämmohandlingar. 
(2/3 majoritet) 
 

b. Föreningens medlem föreslår att: 
§33 där står: Styrelseledamöter och suppleanter väljs på ordinarie stämma för 
ett år. 
 
ändras till: 
Styrelseledamöter väljs på ordinarie stämma för ett till två år. Suppleanter 
väljs på ordinarie stämma för ett år. 
(2/3 majoritet) 
 

Eftersom detta gäller förändringar i föreningens stadgar måste beslutet om detta 
tas på två på varandra följande stämmor för att ändringar skall träda i kraft. Detta 
är beslut 2 av 2. 
 

§ 11.  a) Fyllnadsval av ordinarie ledamot 
 Styrelsens rekommendation är att Krister Brolin väljs in som ordinarie ledamot 
 
 b) Fyllnadsval av suppleant 
 Styrelsens rekommendation är att Meran Zangana väljs in som suppleant 
 
§ 12.  Stämmans avslutning. 
 
 
 
 
 

Styrelsen för Brf Logen i Ör 
 


