
Härmed kallas medlemmarna i Brf 
Postiljonen 15 till ordinarie årsstämma 
 
TID: Måndag den 11 juni 2018, kl 19.00 
PLATS: ROST (vi bjuder på pizza och dricka), Wollmar Yxkullsg. 52. 
 
DAGORDNING 
 

1. Stämmans öppnande 
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden. 
3. Val av ordförande för stämman. 
4. Anmälan av protokollskrivare. 
5. Val av justerare tillika rösträknare. 
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett. 
7. Godkännande av dagordningen. 
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 
9. Föredragning av revisorernas berättelse. 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning. 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust. 
13. Fråga om arvoden. 
14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen. 
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
16. Val av revisor och suppleant. 
17. Val av valberedning 
18. Ändring av stadgar gällande utskick av årsredovisning till revisorer pga lagändring. 

Se detaljer i bilaga 1. 
19. Motioner enligt bilaga 2. 
20. Stämmans avslutande. 

 
 
Vi i styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman och att vi 
tillsammans känner ett ansvar för föreningens ekonomi och boendemiljö. 
 
En motion hade kommit in vid deadlinen den 7 maj, se bilaga 2. 
 
Stockholm i maj 2018, Brf Postiljonen 15:s styrelse 
 
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt 
gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. 
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 
 
Bostadsrättshavare får utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud, som antingen skall 
vara medlem i föreningen, äkta make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor 
med medlemmen. Ombud skall förete skriftlig, dagtecknad fullmakt. Ingen får på grund av 
fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad. 



Bilaga 1: 
 
Ändring av stadgar utskick av årsredovisning till revisorer, 
§15 stycke 4, pga lagändring. 
 
Denna punkt missades tyvärr i förra årets ändringar av stadgarna. 
 
Stadgarna kan läsas in sin helhet här: 
 
http://postiljonen15.se/wp-content/uploads/2017/12/Stadgar_f%C3%B6r_BRF_Postiljonen_
15_20171220.pdf 

 
Nuvarande skrivning: 
 
15§ 
Styrelsen åligger:  
att avge redovisning får förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som 
ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse får föreningens 
intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och får ställningen vid räkenskapsårets utgång 
(balansräkning). 
 
att upprätta budget får det kommande verksamhetsåret och fastställa årsavgifter. 
 
att minst vart tredje år, innan årsredovisningen avges, besiktiga föreningens hus samt inventera övriga 
tillgångar och i förvaltningsberättelsen redovisa datum får utförd besiktning samt vid besiktningen och 
inventeringen gjorda iakttagelser av särskild betydelse. 
 
att minst en månad före den föreningsstänm1a, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen ska 
framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen får det förflutna räkenskapsåret. 
 
att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla kopia av årsredovisningen och kopia av 
revisionsberättelsen tillgänglig får medlemmarna. 
 
 
Styrelsen förslag till ändring: 
att senast sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen ska 
framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret. 
 
Samt fixa stavfel av får till för, se fet-markeringar. 
 

Beslutgång 

 
Det finns en hjälpregel som innebär att man beslutar om stadgeändring på två stämmor, vilka måste ligga efter 
varandra. Man får inte kalla till den andra stämman förrän den första stämman har ägt rum så att man i 
kallelsen kan ange vilket beslut den första stämman har fattat. 
 
På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändrings-förslaget. 
På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen. 

http://postiljonen15.se/wp-content/uploads/2017/12/Stadgar_f%C3%B6r_BRF_Postiljonen_15_20171220.pdf
http://postiljonen15.se/wp-content/uploads/2017/12/Stadgar_f%C3%B6r_BRF_Postiljonen_15_20171220.pdf


 
Denna stadgeändring kommer förhoppningsvis slås fast på den ordinarie stämman. 
 

Följande info om lagändringar är hämtat från Bolagsverkets 
hemsida: 
 
http://bolagsverket.se/om/oss/nyheter/arkiv/2017/foreningar-behover-se-over-stadgarna-efter-lagandri
ng-1.14476  



Bilaga 2 - Motioner: 
 

Motion 1 
 
Jag röstar för att vi ska göra fint på vår gård. Plantera blommor och ordna med bra bord (kanske grill). 
Jag tror att fler skulle nyttja gården om det var mysigare. Även framsidan (framför B porten) kan man 
göra mysigare, planera blommor m.m. 
Vi skulle kunna sätta ihop ett team som köper in detta, och att vi alla/några hjälps åt med att plantera 
och fixa. 
 
Johanna Scheutz, lgh 1305 
 

Styrelsen svar: 
 
Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen då vi inte anser att detta behöver 
beslutas om på en stämma. 
Vi håller dock med och vi har redan en trädgårdsgrupp som har till uppgift att göra just det 
som motionen föreslår. 
 
 


