
 

Årsstämma 

Härmed kallas ni till årsstämma i Bostadsrättsföreningen Schaletten-Modisten. 

Tid: torsdag 23/5-2019, kl. 19:00. 

Plats: föreningens möteslokal på gaveln till Fredrika Bremers gata 1. 

 
  Dagordning  

 
1. Stämmans öppnande. 

2. Val av stämmoordförande. 

3. Godkännande av dagordningen. 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare. 

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 

7. Fastställande av röstlängd. 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 

9. Föredragning av revisorns berättelse. 

10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning. 

11. Beslut om resultatdisposition. 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för 

nästkommande verksamhetsår. 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

16. Tillsättande av valberedning. 

17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som 

medlem anmält enligt § 31. 

A. Styrelsens proposition gällande uppförande av fastighetsboxar. 

 

18. Stämmans avslutande. 
 

Efter stämmans avslut kommer det att finnas tid för övriga frågor. 

 

 

 

 

 

 

http://schalettenmodisten.se/wp/


 
 

 

 
 
 
 
 

Proposition till Schaletten-Modistens årsstämma 2019 
 

 

Föreningen kontaktades under hösten 2018 av PostNord med ett förslag att installera 

fastighetsboxar i föreningens fastigheter. Efter diskussion inom styrelsen har vi kommit fram 

till att föreslå för stämman att fastighetsboxar ska installeras. Skälen för detta är följande: 

 

• Ökad service – E-handel har ökat mycket den senaste tiden vilket gör att 

paketförsändelser har ökat och fastighetsboxar ger oss som boende en möjlighet ta 

emot större paket och därmed slippa gå till postombud för att hämta ut dem.  

• Tystare – Vi slipper ljudet när posten ramlar ner innanför brevlådan (morgontidning 

kommer fortfarande att delas till dörren).  

• Ökad säkerhet – De som är bortresta slipper oro för att det syns att man inte är 

hemma eftersom det inte ligger post innanför dörren.  

 

Styrelsen föreslår därför stämman att: 

 

• Styrelsen få i uppdrag att upphandla installation av fastighetsboxar i portarna.  

 

 

 

 

 

http://schalettenmodisten.se/wp/

