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Datum: 2021-02-27 (poströst lämnas senast 2021-02-26)
 

Årsstämman kommer hållas genom poströstning.  Eftersom det då inte finns möjlighet att ställa
frågor på plats kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt senast 10 dagar före stämman.
Styrelsen kommer då lämna svar senast 5 dagar före stämman.

Årsredovisning  och  övriga  handlingar  finns  att  ladda  ned  från  föreningens  webbplats
www.loparen1.se samt  i  föreningens  Facebook-grupp.  Ett  antal  tryckta  årsredovisningar  finns
tillgängliga att hämtas utanför styrelserummet.

Tillsammans med denna kallelse medföljer en blankett för poströstning. Kryssa i hur du röstar i de
olika frågorna och fyll i namnuppgifter. Lägg sedan blanketten i ett kuvert och lämna det senast
fredagen  den  26  februari  i  styrelsens  brevlåda  utanför  styrelserummet  i  källargången  på
Springarvägen 5-7. Har du inget kuvert finns det att hämta i facket utanför styrelserummet.
 
  1. Öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justerare tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Kallelse har delats ut 13 februari till alla lägenheter. Kallelse har också lagts upp på föreningens
webbplats den 13 februari, två veckor före årsstämman. Styrelsen anser att stämman i och med
detta blivit stadgeenligt utlyst.

  7. Fastställande av röstlängd
  8. Utomståendes närvaro vid föreningsstämman
  9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
10. Föredragning av revisorns berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
       Se sida 8-10 i årsredovisningen.
12. Beslut om resultatdisposition
       Se sida 6 i årsredovisningen.
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
       Föreningens revisor tillstyrker ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
       Valberedningen föreslår oförändrade arvoden (250 kr /h).
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen noterar att Li Pergament och Keivan Hamidian har 1 år kvar på sina mandat.
Valberedningen föreslår sedan omval 2 år för ledamöterna Tiina Salohalla och Simon Band samt
omval  1  år för  suppleant  Max Jansson.  Nyval  1  år som ledamot  att  ersätta  Niklas  Eriksson
föreslås för Sofia Blomberg. Nyval 2 år som ledamot föreslås för Carina Söderström.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant
Styrelsen föreslår att fortsatt förtroende lämnas till Handenrevisorerna AB med auktoriserade
revisorn Linus Nilsson.

17. Val av valberedning
       Styrelsen föreslår omval av Danyal Ajamlou och Mats Hellberg.

http://www.loparen1.se/


18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18.1 Informationsmöte i samband med årsstämman
En medlem har lämnat in en motion där det önskas att styrelsen i samband med årsstämman
håller ett informationsmöte för att berätta vad som är på gång i föreningen.

Styrelsens svar:
Styrelsens  mottagningar  brukar  vara väldigt  sparsamt besökta,  medlemmarna får fortlöpande
information genom LöparNYTT, mail med frågor från medlemmarna besvaras fortlöpande samt
att det nu råder kraftiga restriktioner mot sammankoster. Styrelsen finner det därför inte vara
nödvändigt  eller  lämpligt  att  hålla  ett  informationsmöte.  Eventuella  frågor/synpunkter  från
medlemmarna  tas  tacksamt  emot  via  mail  eller  brev  så  ska  styrelsen  göra  sitt  bästa  för  att
besvara dessa så fort som möligt. Styrelsen förslår därför att stämman ska anse motionen som
besvarad.

19. Avslutande


