
Kallelse

Årstämma  Brf Kogaren 1
tisdag 28:e november kl 19.00

föreningens tvättstuga

Om du har ett intresse att delta i styrelsearbetet under kommande år så 
meddela detta innan stämman till styrelsen på styrelsen@kogaren1.se

Stämman handlar som vanligt om DIN bostad så givetvis uppmuntras 
samtliga att prioritera att närvara!

Väl mött!
Styrelsen Brf Kogaren 1

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande
 

3. Val av protokollförare
 

4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 

5. Fastställande av röstlängd, förteckning över närvarande medlemmar
 

6. Fråga om stämman har blivit behörigt utlyst
 

7. Godkännande av dagordningen



 
8. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens ledamöter

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen är upplagd på hemsidan. Önskan om papperskopia meddelas styrelsen via mail eller 
lapp i brevlådan.

10. Föredragning av revisionsberättelsen

11. Fastställande av resultat- och balansräkningen

12. Fastställande av styrelsens arvoden

13. Val av styrelseledamöter samt suppleanter

14. Val av revisor

15. Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner
Ändringar i föreningens stadga 
På grund av lagändringar måste vi ändra i stadgan angående revision & föreningsstämma 
Ändringarna måste godkännas på 2 stämmor, ordinarie + extra 
Ändringarna ska vara klara till juni 2018 

För att se de aktuella ändringarna hänvisar styrelsen till hemsidan, där två versioner är upplagda, den 
slutgiltiga plus en kopia med kommentarer till ändringarna i rött. Önskan om papperskopia meddelas 
styrelsen via mail eller lapp i brevlådan.

Fönsterrenovering 
Föreningen tar kostnaden för den invändiga målningen 
Hushållen får en lista med tillval när renoveringen rullat igång 

Ändringar i föreningens regelhäfte angående parkeringsplatser
  Nuvarande text
Parkeringsplatser finns att hyra på gården. Avgifterna bestäms av styrelsen. Uthyrning i andra hand är 
som regel inte tillåten. Vid efterfrågan av parkeringsplats kontakta styrelsen.

  Förslag till ny text



Parkeringsplatser finns att hyra på gården. Avgifterna bestäms av styrelsen. Uthyrning i andra hand är 
endast tillåten om föreningen saknar kö till parkeringsplatserna. Vid andrahandsuthyrning av lägenhet 
medföljer inte parkeringsplatsen, utan denna blir tillgänglig för föreningens kö, under tiden 
andrahandsuthyrningen varar. Vid efterfrågan av parkeringsplats kontakta styrelsen.

Planer för lokalerna

IP-only gruppavtal 
För 211 kr/månad erbjuds hushållen 100/100 Mbit/s om hela fastigheten tecknar avtal med Viasat eller 
Internetport.

16. Övrigt

17. Stämmans avslutande


