
Bostadsrättsföreningen Navet 3 på Lindholmen  2014-03-17 

Dagordning föreningsstämma Brf Navet 3 på Lindholmen 2013-04-03 

1. Stämmans öppnande. 

2. Godkännande av dagordning. 

3. Val av stämmoordförande. 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 

7. Fästställande av röstlängd. 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 

9. Föredragning av revisorernas berättelse. 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 

11. Beslut om resultatdisposition. 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

15. Val revisor och revisorssuppleant. 

16. Val av valberedning. 

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmält ärende 

a. Proposition 

i. Proposition om ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

b. Motioner 

i. Motion angående automatisk öppning av våra entrédörrar. 

ii. Motion angående husnummer. 

iii. Motion angående trivselåtgärder i entréer och hissar. 

iv. Motion angående automatisk öppning av garageport för in- och utpassage. 

v. Motion angående statistik över användning av relax- och övernattningsrum. 

18. Stämmans avslutande. 

19. Genomgång av styrelsens fastställda budget och information om årsavgiften. 

20. Information om oberoende genomgång av föreningens fastighet. 

21. Information om fastighetens ventilationssystem. 

22. Information om föreningens brandskyddsarbete. 

  



Bostadsrättsföreningen Navet 3 på Lindholmen  2014-03-17 

Agenda Annual Meeting Brf Navet 3 på Lindholmen 2013-04-03 

1. Opening of the Annual Meeting. 

2. Approval of the agenda. 

3. Election of Chairman. 

4. Notification of the Chairman´s choice of secretary. 

5. Election of two adjusters and vote counters. 

6. Question if the Annual Meeting has been properly announced. 

7. Confirmation of the voting list. 

8. Presentation of the Annual Financial Report. 

9. Presentation of the auditors´ report. 

10. Resolution to adopt the income statement and balance sheet. 

11. Resolution on the appropriation of earnings. 

12. Question of liability for the board. 

13. Resolution on the remuneration of the directors and auditors for the next financial year. 

14. Election of board members and deputy board members. 

15. Election auditor and deputy auditor. 

16. Election of Nomination Committee. 

17. Of Board Meeting referral issues and the association members reported cases. 

a. Bill 

i. Bill on compensation for loss of income. 

b. Motions 

i. Motion regarding automatic opening of our entrance doors. 

ii. Motion regarding street number on the building. 

iii. Motion regarding satisfaction measures in our entrances and elevators. 

iv. Motion regarding automatic opening of our garage door. 

v. Motion regarding statistics on the usages of our relax and guest rooms. 

18. Ending of Annual Meeting. 

19. Review of the Board's established budget and information about the annual fee. 

20. Information about the independent inspection of the building that the board has conducted. 

21. Information about the buildings ventilation system. 

22. Information about our fire safety work. 

  

 

 

 

 


