Kallelse till Brf Högfjällets ordinarie föreningsstämma
Datum och tid: Lördagen den 25 maj 2019
Samling med kaffe kl. 12:30
Föreningsstämma kl. 13:00
Lokal: Citykonferensen, Sal Styrelserummet, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgat. 46,
Stockholm (inom kort gångavstånd från T-Centralen/Sergels torg).
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Stämmans öppnande
Godkännande av dagordning
Val av stämmoordförande
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Val av två justerare tillika rösträknare
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Fastställande av röstlängd
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredragning av revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om resultatdisposition
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Fråga om antal styrelseledamöter och suppleanter
Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Val av valberedning
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
ärende.
Fråga om var nästa års föreningsstämma skall hållas.
Stämmans avslutning.

Efter stämmans avslutning kommer styrelsen att ge en kortfattad information och
då ges också tillfälle till frågor utanför de formella stämmoparagraferna.

Information
Verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att finnas på föreningens
hemsida www.hogfjallet.se under fliken andelslägenheter/dokumentbank innan
föreningsstämman.
Den som önskar få ett exemplar hemskickat kan begära det hos Marie Marklund,
Brf Högfjället, Hummelgatan 10, 784 35 Borlänge, tfn 0243-886 80 eller e-post
admin@hogfjallet.se. Årsredovisningen kommer också att finnas tillgänglig på
föreningsstämman.
För att underlätta upprättande av röstlängd är styrelsen tacksam om medlemmar
som avser närvara sänder in nedanstående talong eller på annat sätt meddelar
Marie i Borlänge senast den 22 maj 2019.
Denna kallelse sänds endast till de medlemmar som faktureras för årsavgiften.
Finns fler delägare till er andel uppmanar vi er att informera dessa.
Välkomna!
Styrelsen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Insänds till: Brf Högfjället, Hummelgatan 10, 784 35 Borlänge alt. anmäl deltagande,
andelslägenhet och veckor via e-post till admin@hogfjallet.se.
Jag/vi avser närvara vid Brf Högfjällets årsstämma den 25 maj 2019.
Namn ________________________

____________________________

E-mail_________________________________

Andelslägenhet/er nr _________
Veckor

_________

_____ / _____ / ______ / ______

__________
______ / ______

