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BRF Ekoxen (769604-8953) 
Kallelse till årsmöte 2017 
———— 2019-06-16 ———— 

Kallelse till årsmöte 2019 
Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ekoxen  (769604-8953) 
kallas härmed till  ordinarie föreningsstämma den 30 juni 2019 kl 17.00 , i externa 
lokaler på Ekhagsstugan, Åminnevägen 23, för verksamhetsår 2018. 
  
Förslag till dagordning, enligt våra stadgar: 

1. Stämmans öppnande. 
2. Godkännande av dagordningen. 
3. Val av stämmoordförande. 
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
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- och balansräkning. 
11. Beslut om resultatdisposition. 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 

verksamhetsår. 
14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och 

revisorssuppleanter. 
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
16. Val av revisorer och revisorssuppleant. (Se bifogad information)  
17. Val av valberedning. 
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 

ärende enligt § 37. 
I. Motion 1 - Avgifter för installerade laddplatser (1 häfte) 

II. Motion 2 - Garageplatser (1 häfte) 
III. Motion 3 - Tvättstugornas torkrum (1 häfte) 

19. Stämmans avslutande. 
 
Möjlighet finns i mån av tid för eventuella frågor efteråt, men inget som förs till 
protokoll, eller som kan beslutas på detta möte.   
  
Bostadsrättsföreningen Ekoxen 
Mvh Styrelsen 
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Information angående årsredovisingen, motioner etc. 
 
Pga allt strul från Brain Accounting AB kommer vi inte kunna dela ut själva 
årsredovisningen, revisorsberättelsen eller motionerna fysiskt med kallelsen. Den 
finns att tillgå på hemsidan i digital form. I tryckt form kommer dessa när vi har allt 
klart och kan lämna det till tryck.  
 
Blogposten med kallelsen kommer uppdateras löpande. 
 
Mvh Styrelsen, 2019-06-16 
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