
KALLELSE 
 

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm kallas härmed till  

 

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA ANGÅENDE VINDARNAS OMBYGGNAD TILL LÄGENHETER 

 

Måndagen den 27 februari 2012 klockan 19.00 

Lokal: Föreningslokalen, Nybrogatan 85 2 tr. 

 

DAGORDNING  

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 

4. Godkännande av röstlängd 

5. Fastställande av dagordning 

6. Val av två personer att jämte stämmordföranden justera protokollet samt val av rösträknare 

7. Fråga om kallelse behörigen skett 

8. MOTION OM UTÖKAT BESLUTSUNDERLAG FÖR VINDARNAS FRAMTID 

En första extra stämma ska ge styrelsen i uppdrag att inhämta anbud från externa exploatörer för att 

medlemmarna ska uppdateras om de villkor och möjligheter som gäller för vindarnas ombyggnad. 

En särskild arbetsgrupp för uppgiften ska utses av stämman. En andra stämma skall senast inom 2 

månader efter föregående stämmobeslut avgöra vindarnas framtid. Styrelsens etagealternativ 

respektive utförsäljning av råvind till extern vindsbyggare ska ställas upp på opartiskt och jämförbart 

sätt som är lätt att förstå eftersom det är av vikt att medlemmarna kan ta ställning till vilket alternativ 

som ger bäst ekonomiskt resultat, minst risk för föreningen, bäst byggnadsstandard och garanti att 

inga medlemmar ges fördel på bekostnad av andra medlemmar och föreningen. Styrelsen får ej 

teckna avtal om vindsförsäljning under motionstiden. Gjord ansökan om byggnadslov ska dras 

tillbaka. 

9. Avslutning 

 

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de 

tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en 

röst. 

 

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.  

 

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens 

ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. 

Fullmakten skall företes i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en 

medlem. 

 

Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde.  

 

För fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, 

sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud. 

 

 

 

STYRELSEN 


