
Göteborg 2021 

 

Bostadsrättsföreningen Renströmska Villan kallar härmed till 

 
Ordinarie årsstämma 2021 

 

Tid:              8 maj kl. 11.00  

Plats:              Grässlänten på baksidan av huset 

Närvaro:        Pga. Covid-19 är det önskvärt att hushållet endast representeras av 1 person. 

Poströsta:  Möjlighet att poströsta erbjuds de medlemmar som inte önskar deltaga fysiskt 

utomhus. Endast medlemmar får rösta och endast en röst/lägenhet.  

V.V. lämna bifogad blankett i föreningens brevlåda, uppgång 58, senast 6:e 

maj  kl. 20.00 .  

Ombud: Om du inte önskar deltaga fysiskt och inte vill poströsta kan du som alternativ 

representeras av ett ombud. Ett ombud får endast företräda en medlem och 

får endast vara annan medlem, make/registrerad partner/sambo, föräldrar, 

syskon, barn. 

 Ombudet medtager bifogad blankett till stämman. 

  

 

 

Årsredovisning samt revisionsberättelse för  2020 återfinns på föreningens hemsida 
https://brfrenstromska.wordpress.com/  

 

Har du inte tillgång till hemsidan kan du kontakta Fredric Engelke , Övre Sanatoriegatan 54 

så får du en kopia. 

 

 

Vid eventuella frågor kontakta styrelsen.    

           

Mycket välkomna hälsar styrelsen! 

https://brfrenstromska.wordpress.com/


 

 

 

Dagordning: 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Val av stämmoordförande 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

5. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet 

6. Val av rösträknare 

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning 

9. Framläggande av revisorernas berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Beslut om resultatdisposition 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter (Bilaga 1) 

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer 

och valberedning 

15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i 

förekommande fall val av styrelseordförande 

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter (Bilaga 1) 

17. Val av revisorer (revisionsbyrå för auktoriserad revisor plus 

internrevisor och revisorssuppleant) (Bilaga 1) 

18. Val av valberedning (Bilaga 1) 

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmarna 

anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen. 

a. Inga motioner har inkommit. 

b.  Styrelsen och Fastighetsgruppen föreslår att föreningen 

installerar bergvärme (Bilaga 2 ) 

20. Stämmans avslutande 

 

 
  



Poströstning: Ordinarie årsstämma 2021.05.08  

Lämnas i föreningens brevlåda uppg. 58, senast 2021.05.06 kl. 20.00, endast en medlemsröst/lgh 

 
Namn: ………………………………………………………………………… 

 

Signatur:……………………………………………………………………… 
 
Adress/Lägenhet :………………………………………………………… 
 

Enligt  kallelse/dagordning: 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

 Enligt årsredovisning   JA till förslag  /NEJ   

11. Beslut om resultatdisposition 

 Enligt årsredovisning   JA till förslag  /NEJ   

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  JA / NEJ 

 

13.Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter   

 Valberedningens förslag/Bilaga 1  JA till förslag / NEJ 

 

14.Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedningen 

            Styrelsen föreslår att arvoden inte utgår till förtroendevalda medlemmar men att 

styrelsen disponerar, i enlighet med tidigare år, 30 000 kr som ersättning för ev. förlorad 

arbetsinkomst och för en middag    

      JA till förslag  /NEJ 

15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av 

styrelseordförande  
 Förslag: Ordföranden väljs ej av stämman  JA till förslag/NEJ 

   

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

 Valberedningens förslag/Bilaga 1  JA till förslag / NEJ 

 

17. Val av revisorer (revisionsbyrå för auktoriserad revisor plus internrevisor och revisorssuppleant) 

 Valberedningens förslag/Bilaga 1  JA till förslag / NEJ 

 

18. Val av valberedning 

 Valberedningens förslag/Bilaga 1  JA till förslag / NEJ

        

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden 

(motioner) som angetts i kallelsen 

-Styrelsen och Fastighetsgruppen föreslår att föreningen installerar bergvärme, 
inklusive en förstärkning av elförsörjningen med ytterligare en kabel.  

 

Styrelsens och Fastighetsgruppens förslag/Bilaga 2  JA till förslag / NEJ 

 



Styrelsen Brf Renströmska Villan 

 
    

Medlemsfullmakt stämma 
  

 

 

 

Jag, [Förnamn Efternamn], innehavare av bostadsrätt nr [lägenhetsnummer] 

bostadsrättsföreningen [Bostadsrättsföreningens namn], lämnar härmed 

fullmakt till [Förnamn Efternamn] att företräda mig och använda min rösträtt i 

samband med årsstämma den [dag månad år]. 

 

 

Datum och underskrift 

 

_______________________________________________ 

Ort och datum 

 

 

 

________________________________________________ 

Underskrift  

 

________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

Blanketten skickas eller lämnas in till styrelsen/ansvarig för 
bostadsrättsföreningens stämma.  

 

 

  

 

Jag, ………………………………………………….. [Förnamn Efternamn], innehavare av bostadsrätt          

lgh nr/adress …………………………………..       bostadsrättsföreningen Renströmska villan , lämnar 

härmed fullmakt till……………………………………………… [Förnamn Efternamn] att företräda mig och 

använda min rösträtt i samband med årsstämma den 8 maj 2021. 

Datum och underskrift 

 

_______________________________________________ 

Ort och datum 

 

 

 

________________________________________________ 

Underskrift  

 

________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

Blanketten medtages av ombudet till årsstämman 8 maj 2021. 

 

 

Behandling av personuppgifter 

Bostadsrättsföreningen kommer såsom personuppgiftsansvarig att behandla dina 
personuppgifter. För information om föreningens behandling av dina personuppgifter, samt 
vilka rättigheter du har som registrerad, vänligen kontakta föreningen.  


