
 

Kallelse   
Brf Navet 3 på Lindholmen kallar härmed samtliga medlemmar till föreningsstämma torsdagen den 3 
april 2013 klockan 18:30 
 
Plats 
Hamnarbetarhuset, Gamla Ceresgatan 3.  
 
Dokument 
Årsredovisning, propositioner och motioner kommer finnas tillgängliga på hemsidan senast 27 mars. 
Om du saknar tillgång till internet och önskar utskrift av nämnda dokument kontakta Maria Dreyer. 
Kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida. 
 
Rösträtt 
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt 
gemensamt har de tillsammans en röst. Endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot 
föreningen har rösträtt. 
 
Ombud 
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sambo, syskon, 
förälder, barn alternativt medlem i föreningen kan vara ombud. Ombudet ska uppvisa skriftlig, 
dagtecknad fullmakt. Som ombud kan man företräda en (1) annan röstberättigad. 
 
Anmälan 
Vi ser gärna att du anmäler ditt deltagande då vi tänker bjuda på lättare förtäring före stämman med 

start klockan 18:00. 

Väl mött! 

Styrelsen 

Riv av talongen och lägg i föreningens brevlåda ”BRF NAVET 3” i 57:an senast 27 mars. 

 

Vi kommer______personer från lägenhet nr_______               



 

Summons for annual meeting 
Brf Navet 3 at Lindholmen hereby summons for annual meeting 3rd of April 6:30 pm. 
 
Place 
Hamnarbetarhuset, Gamla Ceresgatan 3. 
 
Documents 
Documents such as annual report and incoming statements will be available at www.navet3.se  one 
week before the meeting, at the latest.  If you don´t have internet access call Maria Dreyer for 
documents in printing. Contact information is available at www.navet3.se  
 
Voting rights 
Every member has one vote. There is one vote per apartment. Only member who has fulfilled their 
obligations to the association has the right to vote. 
 
Representative 
If you need someone to represent you at the meeting contact the board for regulations. 
 
Notification 
We like you to register your attendance as we intend to offer some refreshments before the 

meeting, 6 pm that is.   

See you! 

Board of directors   

Cut and put in mailbox ”BRF NAVET 3” in entrance 57 no later than 27th of Mars. 

 

There will be ______ persons from apartment no______               
  

 

http://www.navet3.se/
http://www.navet3.se/

