
2018-05-30 

 

Bostadsrättsföreningen Hugin, Lund 

 

 

KALLELSE    

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hugin kallar härmed föreningens medlemmar till  

 

FÖRENINGSSTÄMMA 
 

TID: Torsdagen den 28 juni 2018, kl 19.00 

PLATS: Lunds Akademiska Golfklubb, Kungsmarken, Lund 

 

Handlingar för stämman 
 

Förteckning över bifogade stämmohandlingar: 

• Dagordning (på baksidan) 

 

Inga motioner har lämnats inför stämman. 

 

Följande kommer att publiceras på www.brfhugin.se senast två veckor innan stämman. 

• Årsredovisning 

• Revisionsberättelse 

 

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer skickas ut separat när det finns tillgängligt. 

 

Handlingarna ovan kommer alltså inte att delas ut på papper. 

 

Information från styrelsen efter stämman 
 

Efter stämman (den formella dagordningen) kommer styrelsen att informera om aktuella 

ärenden. Det ges möjlighet att ställa frågor och diskutera gemensamma ärenden. 

 

Föreningen bjuder på enklare fika. Anmälan till stämman sker via länk på www.brfhugin.se. 

 

Löpande information från styrelsen via mejl 
 

Information från styrelsen skickas ut löpande via mejl ca 1-2 gånger per månad. Om ni inte 

redan nu får utskicken rekommenderar vi att ni registrerar er mejladress på 

www.brfhugin.se/nyhetsbrev för att hålla er uppdaterade. Registrera gärna mejladresser till 

alla berörda i hushållet, så får alla informationen direkt till sig. 

 

 

Välkomna! 
 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen 

http://www.brfhugin.se/
http://www.brfhugin.se/
http://www.brfhugin.se/nyhetsbrev


2018-05-30 

 

Bostadsrättsföreningen Hugin, Lund 

 

 

DAGORDNING 
för Bostadsrättsföreningen Hugins ordinarie föreningsstämma år 2017 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden 

(röstlängd) 

3. Val av ordförande för stämman 

4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare 

5. Fastställande av dagordning 

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare 

7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 

8. Föredragning av årsredovisning 

9. Föredragning av revisionsberättelse 

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

11. Beslut om disposition av resultatet 

12. Beslut om fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Beslut om arvoden 

14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

15. Val av revisor och revisorsuppleant 

16. Val av valberedning 

17. Stadgeändring, se bilaga 1 

18. Diskussion om hantering av gemensamma ytor 

19. Stämmans avslutande 

 

 

Bilagor  

1. Förslag till stadgeändring 


