
KALLELSE 
 

Bostadsrättsföreningen Kålroten 2 kallar till ordinarie föreningsstämma den 14 juni 
2021 klockan 18:00. Stämman hålls digital och inbjudan kommer skickas via mejl och 
sms, separat information bifogas kallelsen.  
 

Följande ärenden kommer att tas upp.  

 

Dagordning 

a) Stämmans öppnande 

b) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden. 

(Röstlängd) 

c) Val av ordförande vid stämman.  

Förslag: Gustav Jangsten från Fastighetsägarna. 

d) Val av protokollförare.  

Förslag: Mikael Johansson 

e) Val av justerare tillika rösträknare. 

Förslag: Per Berggren 15A & Maja Uppenberg 49B 

f) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett. 

g) Godkännande av dagordning. 

h) Föredragning av styrelsens årsredovisning.  

i) Föredragning av revisionsberättelsen revisor från Nexia.  

j) Fastställande av resultat- och balansräkningen.  

k) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.  

l) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust. 

Förslag: Revisorernas tillstyrkan att disponera årets resultat enligt 

förvaltningsberättelsen. 

m) Fråga om arvoden. 

Förslag: Arvodet kvarstår Styrelsens arvode: 126 000 kr/år.  Valberedningen får 

6000 kr/år i arvode. 

n) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.  

Förslag: 6 ledamoten och 1 suppleant eller 7 ledamoten och 1 suppleant 

o) Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedning Ulrika Linders förslag:  

Marika Von Kühn 33A, Tony Grönberg 35B,  

Gunilla Gruvstad 51A och Britt Tegfors 45B. 

Valberedningen Jenny Lindberg förslag: 

Lars Hjort 69A, Evelina Gustavsson 53B, Gabriela Suhoschi 53A 

p) Val av revisor och suppleant för denne.  

Förslag: Nexia Revision Stockholm och Ilir Mile.  

Valberedning Ulrika Linders förslag: BoRevision, Joakim Häll som ordinarie 

revisor och Adnin Ali som suppleant 



q) Val av valberedning.  

Förslag: Emma Collin 55A och Francelina Lindén 69B 

r) 1. Redovisning av entreprenadtvisten FIR/Brf Kålroten 2.  

2. Redovisning av styrelsen 3-årsplan för utemiljö. 

s) Motioner från medlemmar och andra frågor som är upptagna som bilaga till 

denna kallelse. Förteckning över inkomna motioner finns nedan.   

t) Stämman avslutande 

Kallelsen har lagts i medlemmarnas brevlådor och satts upp på föreningens anslagstavla 
denna dag. 

2020-05-30 

STYRELSEN 

 

 

Motioner 

 
Bilaga finns bifogad till varje motion samt styrelsen svar.  
 

1. Stadgeändring årsredovisning och revisionsberättelse 
2. Stadgeändring spaltventiler 
3. Stadgeändring närvaro årsstämma 
4. Stadgeändring informationsmöte 
5. Stadgeändring styrelsemedlemmars medlemskap och bosättning 
6. Stadgeändring styrelse 
7. Motion ansvarsfrihet 
8. Motion trädfällning 
9. Bordläggning av treårsplan 

 
 

  

 


