
 

 
 

Årsstämma i Brf Kroken 24/7 
 
Härmed kallas medlemmarna i BRF Kroken 24/7 till årsstämma. 
 
Tid: Tisdagen den 28 maj 2019, kl. 18.00 
Plats: Eriksdalsbadet, Stora konferensrummet 
 
Det är viktigt att så många som möjligt deltar i årsstämman så att besluten blir väl förankrade. Om 
du har förhinder att närvara på stämman kan du fylla i en fullmakt (bifogad denna kallelse) så att 
någon annan föreningsmedlem eller släkting kan rösta i ditt ställe.  
 
En extern ordförande från Storholmen är inbjuden och redo att axla ordförandeskapet på 
stämman. 
 
Vindsgruppen kommer att informera om vindsprojektet som avslutas i dagarna. Det kommer även 
komma information om kommande trapphusrenovering, styrelsens planer på bergvärme och 
övriga projekt och givetvis möjlighet till frågor. 
 
Har ni ingående frågor om något av det som händer i föreningen så mejla styrelsen senast den 22 
maj så hinner vi förbereda ett svar. 
 
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen kommer att göras tillgänglig innan stämman. Se till 
att ni har en uppdaterad mailadress. Maila styrelsen@kroken247.se om det har skett förändringar.  
 
Det kommer bjudas på kaffe/te och en smörgås under stämman. 
 
Välkomna! 
 
Stockholm den 13 maj 2019 
 
Styrelsen 
Brf Kroken 24/7 
 
 
 
 
Hur hittar man till Eriksdalsbadets Konferensavdelning? 
Gå igenom receptionen (säg att ni ska på årsstämman). Ta hissen som ligger snett emot 
receptionen eller trappan som ligger rakt fram till vänster. På våning 1 ligger konferensavdelningen 
där ni hittar ”Stora konferensrummet”.   

 
Brf Kroken 24/7 

Ringvägen 104, 116 61 Stockholm 
styrelsen@kroken247.se  

kroken247.se 
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Dagordning 

Årsstämma i Brf Kroken 24/7 tisdagen den 28 maj 2019 
 

  
1. Öppnande 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Val av stämmoordförande 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

7. Fastställande 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. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

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

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant 

16. Val av valberedning 

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

a. Ändringar av stadgar enligt bifogat underlag (bilaga 2) 

b. Motion angående ändring av andelstal baserat på faktisk uppmätt lägenhetsyta 

(Motion 1, Back) 

c. Motion angående försäljning av delar av trapphuset i 104:ans gårdshus till 

Aleksandar Srndovic. (Motion 2, Srndovic) 

d. Motion angående ombyggnad av trapphuset i 104:ans gårdshus och försäljning till 

boende i angränsande lägenheter i 104:an. (Motion 3, Skogberg Wirén, Winblad, 

Ander) 

e. Fråga om försäljning av ytor som idag inte nyttjas allmänt i trapphuset i 104:ans 

gårdshus får säljas till medlemmar i syfte att bygga om till bostadsyta om styrelsen 

finner det lämpligt (bilaga 3) 

18. Avslutande 

  

   

 



 

 

FULLMAKT 
 

Fullmaktsgivaren/medlem i bostadsrättsföreningen Kroken 24/7 
Namn  Personnummer 

Postutdelningsadress  Postnummer  Ort 

 
 
Fullmäktigen 
Namn  Personnummer 

Postutdelningsadress  Postnummer  Ort 

 
 
Härmed ger jag, Fullmaktsgivaren, Fullmäktigen rätten att – för min räkning – vidta 
följande åtgärder: 
 

Rätten att föra min talan och rösta i beslut vid årsstämman för Brf Kroken 24/7 den 
28 maj 2019. 
 

Fullmakten upphör att gälla när den återkallas, dock senast den _______________. 
 
Ort  Datum 

Fullmaktsgivarens namnteckning  Namnförtydligande 

 

   

 


