
Medlemmarna i bostadsrättsför

 
 
Tid: Onsdagen den 8 juni
Plats: Östra Reals skola, Aulan. Ingång från Karlavägen 79 över skolgården

Östermalmsgatan 88 handikappvänligt med hiss.
  

Dagordning 
 
1.   Mötets öppnande  
2.   Godkännande av dagordningen 
3.   Val av stämmoordförande  
4.   Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
5.   Val av två justeringsmän tilli
6.   Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
7.   Fastställande av röstlängd  
8.   Föredragning av styrelsens årsredovisning 
9.   Föredragning av revisorns berättelse 
10. Beslut om fastställande av resultat
11. Beslut om resultatdisposition 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning  
17. Förslag från Styrelsen 
     17.1 Beslut att bygga om lokalerna i Karlaplan 19 A
     17.2 Beslut att bygga kungsbalkonger på taken för indragna våningar
     17.3 Beslut angående installation av övervakningskameror i soprummen
     17.4 Presentation av styrelsens förslag till förbättringar
18. Inkomna motioner och övriga anmälda ärenden
     18.1 Motion angående privat utsmyckning i portuppgångar
     18.2 Motion angående stadgeändring att ändra inlämningstid för motioner
     18.3 Motion angående stadgeändring för att begränsa mandattid för styrelsemedlemmar och
             införa karenstid för återval.
     18.4 Fråga angående direktförsäljning av lägenhet
     18.5 Fråga angående köp av säkerhetsdörrar
19. Mötets avslutande 
  
 
 
Välkomna 
 
Styrelsen 

 
KALLELSE 

 
Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Fältöversten kallas härmed

till ordinarie föreningsstämma 
 

8 juni klockan 19:00. Registrering från klockan 17:30
Östra Reals skola, Aulan. Ingång från Karlavägen 79 över skolgården
Östermalmsgatan 88 handikappvänligt med hiss. 

     

2.   Godkännande av dagordningen  
 

4.   Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  
5.   Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
6.   Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst  

 
8.   Föredragning av styrelsens årsredovisning  
9.   Föredragning av revisorns berättelse  
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
11. Beslut om resultatdisposition  
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

åt styrelseledamöter och revisorer. 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

om lokalerna i Karlaplan 19 A-B till bostäder  
17.2 Beslut att bygga kungsbalkonger på taken för indragna våningar 
17.3 Beslut angående installation av övervakningskameror i soprummen 
17.4 Presentation av styrelsens förslag till förbättringar 
Inkomna motioner och övriga anmälda ärenden 
18.1 Motion angående privat utsmyckning i portuppgångar 
18.2 Motion angående stadgeändring att ändra inlämningstid för motioner 
8.3 Motion angående stadgeändring för att begränsa mandattid för styrelsemedlemmar och
införa karenstid för återval. 

18.4 Fråga angående direktförsäljning av lägenhet 
18.5 Fråga angående köp av säkerhetsdörrar 

kallas härmed 

17:30 
Östra Reals skola, Aulan. Ingång från Karlavägen 79 över skolgården eller från 

 
8.3 Motion angående stadgeändring för att begränsa mandattid för styrelsemedlemmar och 


