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BRF Ekblomman
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018
Tid: Måndag 23 april 2017 kl 19.00
Plats: S:t Lukas kyrka, församlingslokalen

Vänligen ta med utdelat material. Hjärtligt välkomna!

Dagordning
1 Stämmans öppnande

2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

3 Val av ordförande på stämman

4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare

5 Fastställande av dagordningen

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

7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

9 Föredragning av revisionsberättelsen

10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fast-
ställd balansräkning

13 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och suppleanter

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

15 Val av revisorer och suppleant

16 Val av valberedning

17 Inkomna ärenden:
17.1 Stadgeändring, andra beslutet

17.2 Motion från Lars Salomonsson om garagebygge

17.3 Motion från Christina Werner om förbud mot rökning och matlagning på balkonger

17.4 Motion från Palmstierna/Johansson om att tillåta odling i pallkrage

17.5 Motion från Palmstierna/Johansson om parkeringsplats för bilpool

18 Stämmans avslutning 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Ärende nr 1: ändring av BRF Ekblommans stadgar, andra be-
slutet
Den 1 juli 2016 infördes nyheter och ändringar i lagen om ekonomiska föreningar och bo-
stadsrättslagen. Det kommer därför krävas ändringar i stadgarna. Om det skiljer mellan 
stadgar och lag så gäller lagen, i den mån inte stadgarna är generösare. I de ikraftträdan-
debestämmelser, som finns till ändringarna i LEF (Lagen om ekonomiska föreningar) finns 
några viktiga tidpunkter. Det är tillåtet att kalla till stämma våren 2017 enligt gällande stad-
gar även om de skiljer sig från lagen. Man måste däremot iaktta den tidsgräns som finns i 
lagen för handlingarna till stämman skall vara klara under våren 2017, d v s handlingarna 
skall vara klara två veckor före stämman, att jämföra med det som är vanligast idag – en 
vecka. Ikraftträdandebestämmelser i lagen säger att styrelsen ska ta initiativ till stadgeänd-
ring senast 2018-06-30.

Vad är det som ändras?
Eftersom dagens stadgar är baserad på Fastums (vår ekonomiska förvaltare) standardmall 
och Fastum nyligen uppdaterat sin mall och det inte har framkommit någon anledning att 
avvika från dessa, föreslår vi att BRF Ekblomman tar denna mall som sina nya stadgar.

Följande paragrafer ska uppdateras enligt de nya bestämmelserna:
Fetstilt är ny formulering, inom parentes överstruket är formulering i nuvarande stadgar 
som tas bort.

14 § Styrelsens åligganden. Hur lång tid före stämman som material skall lämnas till revi-
sor, resp när handlingar skall delas ut till medlemmar.

Att minst sex veckor (en månad) före den föreningsstämma, på vilken årsredovis-
ningen och revisionsberättelsen skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovis-
ningen för det förflutna räkenskapsåret samt

Att senast två veckor (en vecka) före ordinarie föreningsstämma tillställa medlem-
marna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelse.

15 § Revisor. När revisorn skall lämna revisionsberättelsen.

Att verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrel-
sens förvaltning samt att senast tre veckor (två veckor) före ordinarie förenings-
stämma framlägga revisionsberättelse.

17 § Vilken tid före ordinarie stämma, resp extra stämma som kallelse skall ske.  

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och skall utfärdas senast fyra 
veckor före ordinarie stämma och senast två veckor före extra stämma. Om extra 
stämma skall behandla ändring av stadgarna, likvidation eller fusion skall kallelse till 
extra föreningsstämma utfärdas senast fyra veckor före dag då den extra förenings-
stämman skall hållas. (Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall 
utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra 
stämma.)
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19 § Dagordning, ordningsföljd samt formuleringar i vissa punkter har justerats något.

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden

1) Stämmans öppnande (finns ej i nuvarande stadgar)
2) Val av ordförande för stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.  
6) Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna (Fråga om kallelse till 

stämman behörigen skett)
7) Fastställande av röstlängd (Punkt 1 i nuvarande stadgar: Upprättande av förteck-

ning över närvarande medlemmar, ombud och biträden)
8) Föredragning av styrelsens årsredovisning
9) Föredragning av revisionsberättelsen
10) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
11) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fast-

ställd balansräkning
13) Beslut om arvoden
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
15) Val av revisorer och suppleant
16) Val av valberedning
17) Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält 

enligt 18 § (Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen)
18) Stämmans avslutande (finns ej i nuvarande stadgar)

På extra stämma skall utöver ärenden enligt punkt 1-7 ( 19§ 1)-6) ) förekomma en-
dast de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen till densam-
ma.

7 § Avgifter, tillagt möjligheten att ta ut påminnelseavgifter utan att någon medlem har möj-
lighet att klaga.

Om inte årsavgiften betalas i rätt tid, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker. 
Föreningen har också rätt till ersättning för påminnelseavgift enligt lag 
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m. m.
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Hur går det till när stadgarna ändras?
Ändringar av stadgarna kräver beslut på två på varandra följande stämmor. Årsstämman 
2017 biföll enhälligt ändringsförslaget. Årets stämma 2018 ska ta ställning till förslaget för 
andra gången. Nu behövs två tredjedelars majoritet man får inte ändra på förslaget. Om 
förslaget nu går igenom ska de nya stadgarna registreras hos Bolagsverket.

OBSERVERA: Förslaget på de nya stadgarna finns i sin helhet att läsa från hemsidan, 
https://brfekblomman.wordpress.com/ . Klicka dig till rubriken Årsstämma 2018 där alla 
stämmodokument finns. Om ni inte har tillgång till bredband och vill granska de nya stad-
garna vänligen ring Henry Malmodin 070-2457837.

Styrelsen 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Ärende nr 2: Motion angående garagebygge
Undertecknad önskar härmed att stämman tar upp frågan om garagebygge vid nuvarande 
parkeringsplatser Aron Lindgrens Väg 8 och 10.

Lars Salomonsson, Aron Lindgrens väg 10

Styrelsens svar på motionen
• Parkeringsplatserna ingår i gemensam anläggning med BRF Ekbladet och därför kan 

inte BRF Ekblomman fatta beslut på egen hand.
• BRF Ekblomman  har andra stora invsteringar de närmaste åren.

Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.

Ärende nr 3: Motion om förbud mot rökning och matlagning på 
balkonger
Jag föreslår att man inför rökförbud på balkonger samt matlagning på balkonger på grund 
av matos och rökspridning. 2:or är mycket utsatta då sovrumsfönster ligger rakt ovanför 
balkonger.

Christina Werner, Aron Lindgrens väg 8

Styrelsens svar på motionen
• Man kan inte förbjuda rökning på balkonger enligt domstolsutslag.
• Matlagning på balkonger regleras i våra ordningsregler där det sägs att elgrillar får an-

vändas, däremot inte kolgrillar.

Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.
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Ärende nr 4: Motion om att tillåta odling i pallkrage
Vi önskar att styrelsen utreder om bostadsrättsinnehavare kan ges möjlighet att odla i pall-
krage på föreningens gräsmatta. Det är rimligt att bostadsrättsinnehavarna själva står för 
införskaffandet av pallkrage och att ta bort denna vid avslut av odlingen. Pallkragen får 
placeras på ett sådant sätt att det inte försvårar gräsklippning.

Amanda Palmstierna, Andreas Johansson, Aron Lindgrens väg 10

Styrelsens svar på motionen
• Gräsmattor är rekreationsytor där barn skall kunna leka och spela boll och hundar och 

katter skall kunna röra sig.
• Att placera pallkragar på gräsytorna kommer att försvåra gräsklippning.
• Styrelsen hänvisar till odling på balkonger och uteplatser.
• Det finns koloniområden i närheten där man kan hyra odlingslotter.

Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.

Ärende nr 5: Motion om parkeringsplats för bilpool
Vi önskar att styrelsen utreder om det finns möjlighet att avsätta en av gästparkeringsplat-
serna till en bilpool. Ett bilpoolsföretag har visat intresse av att ställa en bil i Bolinder 
Strand, men det finns tyvärr inte parkeringsplatser på kommunens mark.

Amanda Palmstierna, Andreas Johansson, Aron Lindgrens väg 10

Styrelsens svar på motionen
• Gästparkeringarna ingår i gemensamhetsanläggningen som vi har tillsammans med 

BRF Ekbladet och vi kan inte själva fatta beslut om att göra detta.
• Dessutom är det brist på parkeringsplatser för boende i både BRF Ekblomman och Ek-

bladet.

Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.
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