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Kallelse till  
Brf Målarens ordinarie föreningsstämma 

 

  TID:  Tisdag den 26 maj, kl 19.00, 2020                      
  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 översyn av parkeringsplatser 
19. Motion 2 angående plan för att komma till rätta med föreningens värmesystem 
20. Motion 3 angående rökförbud på balkongerna 
21. Föreningsstämmans avslutande. 

  
 
 

Möteshandlingar finns tillgängliga på hemsidan →   www.brfmalaren.com 
Medlemmar som önskar papperskopia kan kontakta fastighetsskötare Urban eller någon i styrelsen. 

 
Med anledning av Covid-19 kommer vi i år tillämpa poströstning för att minska smittspridningen. Mer info kommer 

 
 

Uppsala maj 2020 
Styrelsen i Brf Målaren 















































Styrelsens svar på motioner 
 

Motion 1 angående översyn av parkeringar 

Styrelsen har senaste året gjort en översyn av parkeringsplatser och garage för att få bort de som 

haft 2 parkeringar sedan långt tillbaka. För att frigöra ännu flera platser kan styrelsen kan gå ut med 

information om att de som inte använder sin parkeringsplats bör säga upp den. 

Styrelsen bifaller motionen 

 

 

 

 

 

Motion 2 angående plan för att komma till rätta med föreningens värmesystem 

Styrelsen känner till problemet och bifaller motionen  

 

 

 

 

 

 

Motion 3 angående rökförbud på balkongerna 

Styrelsen håller med om problemet, men kan pga gällande lagkrav inte ta ett sådant beslut.  

Därför yrkar styrelsen avslag  

 


