
 

 

Göteborg, Kviberg 2018-05-13 
 

 

 
 
 

Samtliga medlemmar i  
Brf Kvibergs Entré 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 

Måndagen den 4 juni 2018 kl 18.30 
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till ordinarie 
föreningsstämma.  
 

Anmälan om deltagande 
För att styrelsen skall ha en möjlighet att förbereda mötet på bästa sätt och för att lokalen 
skall vara anpassad till antalet deltagare, önskar vi att ni anmäler ert deltagande till den 
ordinarie föreningsstämman senast den 30 maj till styrelsen@kvibergsentre.se 
 

Plats 
Föreningsstämman kommer att hållas på Generalsgatan 2B, Islamska Bosniakiska 
föreningens lokal (röd tegelbyggnad) med ingång från gården, via lastkajen, mitt emot 
Generalsgatan 6-8.  Avprickning från kl 18.00 måndagen den 4 maj 2018. 
 

Dagordning 
Förslag till dagordning finns på kallelsens andra sida. 
 

Handlingar 
Motion med styrelsens förslag till beslut bifogas, förslag till nya stadgar är samma förslag 
som delades ut i januari som behandlades på den extra föreningsstämman den 22 januari 
2018, (finns tillgängliga på hemsidan www.kvibergsentre.se) Om någon önskar förslag till 
nya stadgar på papper igen så är ni välkomna att maila styrelsen@kvibergsentre.se  
Årsbokslut kommer att delas ut så snart revisionen är klar. 
 
 
Varmt välkomna 
 
Styrelsen Brf Kvibergs Entré 
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Förslag till Dagordning 
Vid föreningsstämma i Brf Kvibergs Entré måndagen den 4 juni 2018 kl 18.30 på 
Generalsgatan 2B, Islamska Bosniakiska föreningens lokal (röd tegelbyggnad) med ingång 
från gården, via lastkajen, mitt emot Generalsgatan 6-8. 
 

1. Mötets öppnande 

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden 

(röstlängd). 

3. Val av ordförande vid stämman 

4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 

5. Fastställande av dagordning 

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

7. Fråga om kallelse till föreningsstämma behörigen skett 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9. Föredragning av revisionsberättelsen 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust 

13. Beslut om arvoden 

14. Beslut om nya stadgar för Brf Kvibergs Entré 

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

16. Val av revisor och lekmannarevisor inkl eventuell suppleant 

17. Val av valberedning 

18. Motion 

a. “Inglasning utav balkonger” 

19. Övriga frågor 

20. Avslutning 
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