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Kallelse till extra stämma 

Datum och tid: 14 december 2022 kl. 18:00 
Plats: Arenahotellet, Edith Södergransgatan 5 

 

Välkommen till Brf Kvannens extra stämma för beslut om  
VVS-projekt, fyllnadsval av en ledamot och två tidigare motioner.   
Beslutsunderlaget för VVS-projektet biläggs kallelsen.  
 

Dagordning för extra stämman (enligt Brf Kvannens stadgar): 

1. Öppnande  
2. Val av stämmoordförande  
3. Godkännande av dagordningen  
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  
5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare  
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  
7. Fastställande av röstlängd  
8. Fyllnadsval av ledamot.  
Valberedningens förslag: Karl Eriksson 43C. 
9. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor:  
Proposition: Styrelsen föreslår stämman att i enlighet med bifogat 
beslutsunderlag genomföra stambyte. 
 10. Avslutande 
 
 
 OBS! Se information på nästa sida 

om rösträtt och fullmakter. 
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Detta är information gällande rösträtt, ombud och biträde enligt föreningens 

stadgar: 
 

Rösträtt (§17) 
Vid föreningsstämma har varje medlem en (1) röst. Om flera medlemmar 
innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en (1) röst. 
Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en (1) röst. Endast den 
som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen får utöva sin 
rösträtt.  
 
Ombud och biträde (§18) 
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall visa upp en 
skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten skall uppvisas i original och gäller högst 
ett (1) år från utfärdandet. Ombud får företräda högst en (1) medlem. På 
föreningsstämma får medlem medföra högst ett (1) biträde. Biträdets uppgift 
är att vara medlemmen behjälplig.  

Ombud och biträde får endast vara myndig person som är: • annan medlem • 

medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo enligt sambolagen • 

förälder • syskon • barn • annan närstående som varaktigt sammanbor med 

medlemmen i föreningens hus • god man 
 
Blankett för fullmakt finns att hämta på föreningens hemsida  
www.kvannen.se – Dokument – Stämmofullmakt.  
 
Välkomna till Arenahotellet 
Styrelsen för Bostadsrättsförening Kvannen 
 
 
Hitta till Arenahotellet: 

       

Bil alt. buss nr 1 
från Årstagården Cykla eller gå 

http://www.kvannen.se/

