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Kallelse till 
Brf Målarens ordinarie föreningsstämma 

 
  TID: Tisdag den 28 maj, kl 19.00 
                                                       (Fika serveras från 18.30)  
  PLATS: Föreningslokalen, Verkmästargatan 7 
 
DAGORDNING 

1. Föreningsstämmans öppnande. 
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden samt fastställande 

av röstlängd. 
3. Val av ordförande vid stämman. 
4. Anmälan av protokollskrivare. 
5. Val av justerare, tillika rösträknare. 
6. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett. 
7. Godkännande av dagordningen. 
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 
9. Föredragning av revisionsberättelsen. 
10. Fastställande av resultat- och balansräkningen. 
11. Beslut om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott. 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
13. Fråga om arvoden. 
14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen. 
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
16. Val av revisor och suppleant. 
17. Val av valberedning. 
18. Motion 1 angående ändring av §18 i stadgarna. 
19. Motion 2 angående ändring av §17 i stadgarna. 
20. Motion 3 angående ändring av §27 i stadgarna. 
21. Motion 4 angående ändring av §17 i stadgarna. 
22. Motion 5 angående att få ut kopia av protokoll. 
23. Motion 6 angående informationsutlämning. 
24. Motion 7 angående hur stadgar skall ändras. 
25. Föreningsstämmans avslutande. 

  
Möteshandlingar (årsbokslut, motioner) och stadgar kommer att göras tillgängliga främst på föreningens 
hemsida, www.brfmalaren.com , senast en vecka innan föreningsstämman. Medlemmar som önskar en 
papperskopia är välkomna att kontakta fastighetsskötare Urban Strömberg eller någon av styrelsens 
medlemmar. 
 
Uppsala i april 2019 
 
/ Styrelsen i Brf Målaren 



Viktig	information	
att	läsa	inför	föreningsstämman!	

￦
Vem	får	delta	i	föreningsstämman?	

 ￇ°°¥￦±©¨°©±±¥¶￦￦¦³·¸¥¨·¶^¸¸·ª¾¶©²²«©²￦¬¥¶￦¶^¸¸￦¥¸¸￦º¥¶¥￦±©¨￦´c￦·¸^±±¥²Ζ￦ª¾¶￦¾º¶«¸￦^¶￦¨©²￦²¸©￦³ªª©²¸°«Κ￦
 ￓ©¨°©±￦^¶￦¨©²ϑ¨©￦·³±￦^«©¶￦©²￦¦³·¸¥¨·¶^¸¸￦￦ª¾¶©²²«©²Ζ￦¨º·￦¨©²ϑ¨©￦·³±￦·¸c¶￦·³±￦^«¥¶©￦￦

¾º©¶°c¸©°·©¬¥²¨°²«¥¶²¥Κ￦
 ￊ©￦©²¨¥￦¹¸³±·¸c©²¨©￦Ϯ¨º·￦©®￦±©¨°©±±¥¶￦￦ª¾¶©²²«©²ϯ￦·³±￦ªc¶￦¨©°¸¥￦￦·¸^±±¥²￦^¶￦¶©º·³¶©¶Ζ￦

¯³±±¹²¥°¥￦¶©´¶©·©²¸¥²¸©¶￦³§¬Ζ￦©ª¸©¶￦¦©·°¹¸￦´c￦·¸^±±¥²Ζ￦©²￦©¼¸©¶²￦·¸^±±³³¶¨ª¾¶¥²¨©Κ￦
￦

 ￓ©¨°©±￦·³±￦´©¶·³²°«©²￦²¸©￦¯¥²￦º¥¶¥￦±©¨￦´c￦·¸^±±¥²￦¯¥²￦^²¨c￦¹¸¾º¥￦·²￦¶¾·¸¶^¸¸￦«©²³±￦¥¸¸￦±©¨￦©²￦
ª¹°°±¥¯¸￦¹¸·©￦©¸¸￦³±¦¹¨Κ￦

 ￌ¹°°±¥¯¸©²￦·¯¥￦º¥¶¥￦·¯¶ª¸°«Ζ￦¹²¨©¶·¯¶º©²Ζ￦¨¥¸©¶¥¨￦³§¬￦²¸©￦^°¨¶©￦^²￦©¸¸￦c¶Κ￦ￔ©¨¥²￦ª²²·￦©¸¸￦©¼©±´©°￦´c￦
¬¹¶￦©²￦ª¹°°±¥¯¸￦¯¥²￦¹¸ª³¶±¥·Κ￦

 ￏ²«©²￦ªc¶￦·³±￦³±¦¹¨￦ª¾¶©¸¶^¨¥￦±©¶￦^²￦©²￦±©¨°©±Κ￦
￦

 ￓ©¨°©±￦·³±￦¦©¬¾º©¶￦°¸©￦©¼¸¶¥￦¬®^°´￦¹²¨©¶￦·¸^±±¥²￦¯¥²￦¬¥￦±©¨￦·«￦©¸¸￦¦¸¶^¨©Κ￦¸¶^¨©¸￦¬¥¶￦²«©²￦©«©²￦
¸¥°¥²￦¹¸¥²￦¨©°¸¥¶￦®¹·¸￦·³±￦¦¸¶^¨©Κ￦

 ￋ²¨¥·¸￦©¸¸￦¦¸¶^¨©￦´©¶￦±©¨°©±￦^¶￦¸°°c¸©¸Κ￦
￦

 ￜ©±￦·³±￦¬©°·¸￦ªc¶￦²¸©￦º¥¶¥￦³±¦¹¨￦©°°©¶￦¦¸¶^¨©Ζ￦¨©¸¸¥￦¶©«°©¶¥·￦¥º￦ª¾¶©²²«©²·￦·¸¥¨«¥¶Κ￦ￏ￦¶ª￦ￓc°¥¶©²￦
¯¥²￦ª¾°®¥²¨©￦´©¶·³²©¶￦º¥¶¥￦³±¦¹¨￦©°°©¶￦¦¸¶^¨©Ό￦

o ￇ²²¥²￦±©¨°©±￦￦ª¾¶©²²«©²￦
o ﾀ¯¸¥￦±¥¯©ϑ±¥¯¥￦
o ¥±¦³￦
o ￇ²²¥²￦²^¶·¸c©²¨©￦·³±￦º¥¶¥¯¸«¸￦·¥±±¥²¦³¶￦±©¨￦±©¨°©±±©²￦

 ￕ±¦¹¨￦©°°©¶￦¦¸¶^¨©￦·³±￦²¸©￦¬¥¶￦±©¨￦·«￦«°¸«￦ª¹°°±¥¯¸￦ªc¶￦²¸©￦¨©°¸¥￦￦·¸^±±¥²Κ￦
￦
Vem	får	rösta	på	föreningsstämman?	

 ￜ¨￦·¸^±±¥²￦ªc¶￦¦¥¶¥￦±©¨°©±￦·³±￦ª¹°°«®³¶¸￦·²¥￦ª¾¶´°¯¸©°·©¶￦±³¸￦ª¾¶©²²«©²￦¶¾·¸¥Κ￦ￊ©¸￦¦©¸½¨©¶￦¥¸¸￦±¥²￦
º¨￦·¸^±±¥²￦²¸©￦ªc¶￦¬¥￦²c«¶¥￦³¦©¸¥°¨¥￦¥º«ª¸©¶￦Ϯ¬½¶¥ϯ￦©°°©¶￦¥²¨¶¥￦·¯¹°¨©¶￦¸°°￦ª¾¶©²²«©²Κ￦

￦

 ￜ¨￦·¸^±±¥²￦¬¥¶￦º¥¶®©￦±©¨°©±￦©²￦¶¾·¸Κ￦
 ￜ¥¶®©￦¦³·¸¥¨·¶^¸¸￦¶©´¶©·©²¸©¶¥¶￦©²￦¶¾·¸Κ￦ￕ±￦ª°©¶¥￦±©¨°©±±¥¶￦¬¥¶￦©²￦¦³·¸¥¨·¶^¸¸￦«©±©²·¥±¸￦¬¥¶￦¨©￦

©²¨¥·¸￦©²￦¶¾·¸Κ￦ￜ©±￦·³±￦¶¾·¸¥¶￦³§¬￦¬¹¶￦¨©￦·¯¥￦¶¾·¸¥￦ªc¶￦¨©￦·®^°º¥￦¯³±±¥￦¾º©¶©²·￦³±Κ￦¥²￦±¥²￦²¸©￦
¯³±±¥￦¾º©¶©²·￦ªc¶￦²«©²￦¥º￦¨©±￦¶¾·¸¥Κ￦

 ￓ©¨°©±￦·³±￦^«©¶￦ª°©¶￦^²￦©²￦¦³·¸¥¨·¶^¸¸￦￦ª¾¶©²²«©²￦¬¥¶￦©²°«¸￦¦³·¸¥¨·¶^¸¸·°¥«©²￦^²¨c￦¦¥¶¥￦©²￦¶¾·¸Κ￦
￦
Exempel	på	fullmakt	
￦

FULLMAKT	FÖR	OMBUD	
Att	föra	min	talan	och	utöva	min	rösträtt	vid	Brf	Målarens	föreningsstämma	2019-05-28	
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Har	du	frågor	kontakta	styrelsen	i	god	tid	före	föreningsstämman!	













































Motionssvar till årsstämma 2019, BRF Målaren

Svar på motion 1 om ”god tid” i 18 §

Varje medlem har rätt att motionera när som helst under verksamhetsåret. I samband med kallelse till stämma 
påminner styrelsen om att motioner ska lämnas in och anger sista datum för att kunna behandlas.

Styrelsen föreslår därför stämman att avslå motionen.

Svar på motion 2 om tid för kallelse i § 27

Styrelsen avser naturligtvis att kalla till stämmor i så god tid som möjligt, men ser att i de fall det behöver 
kallas senast två veckor före mötet ska styrelsen kunna göra det.

Styrelsen föreslår därför stämman att avslå motionen.

Svar på motion 3 om Föreningen kan genom beslut i 27 §, 6 stycket

Styrelsen är medveten om att det vore en extraordinär åtgärd att föreningen åtar sig att utföra underhåll som 
medlemmen ansvarar för. Det skulle bara kunna vara aktuellt i mycket speciella situationer och därför är det 
inte styrelsen som fattar ett sådant beslut, utan en föreningsstämma.

Styrelsen föreslår därför stämman att avslå motionen.

Svar på motion 4 om stämmohandlingar i § 17

Ur kallelsen till innevarande stämma: ”Möteshandlingar (årsbokslut, motioner) och stadgar görs främst 
tillgängliga på föreningens webbplats. Medlemmar som önskar en papperskopia är välkomna att kontakta 
fastighetsskötare Urban Strömberg eller någon av styrelsens medlemmar.”

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Svar på motion 5 om kopia på justerat protokoll

Motionären skriver att ”den som vill” ska få kopia av det justerade protokollet. I föreningens stadgar 20 § 
framgår att ”vid stämma fört protokoll ska senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgängligt för 
medlemmarna.”

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Svar på motion 6 om gammal lag

Motionären är lite oklar med vad hen vill med lagcitatet, och också vilken lag hen citerar. Återigen talar 
motionären lite svepande om oegentligheter, och antyder därmed att sådant skulle kunna förekomma här.

Styrelsen tar avstånd från formuleringen, och föreslår i övrigt stämman att lämna motionen utan åtgärd, då 
det inte finns något förslag som kan tas upp till omröstning.

Svar på motion 7 om stadgeändringar

Styrelsen anser att de stadgar föreningen klubbade i fjol fungerar för föreningens verksamhet och har god 
förankring i lagen om ekonomiska föreningar, och föreslår därför stämman att avslå motionen.


