
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE BRF ÖSTRA PORTEN 

 

Styrelsen för Brf Östra Porten kallar härmed till årsmöte enligt nedan.  

Styrelsen påminner om att motioner som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 30/4. Motion lämnas antingen digitalt via mail till info@brfostraporten.se eller skriftligt i 
brevlåda utanför föreningslokalen. 

Den som inte kan delta på årsmötet kan utse ombud. Ombud skall lämna in skriftligt daterad fullmakt 
till årsmötet. Använd gärna bifogad mall. 

Läs gärna igenom paragraf 13-28 i våra stadgar inför årsmötet. Du finner stadgarna på föreningens 
hemsida. 

Eftersom myndigheterna påbjuder att vi håller avstånd från varandra p g a Covid 19, kommer årets 
årsmötet hållas i Ytterbyskolans gymnastiksal. 

När: Söndag den 10/5 kl 17:00-19:00 

Var: Ytterbyskolans gymnastiksal, Skolvägen i Ytterby 

Vi bjuder på fika 

 

Välkomna! 

Styrelsen 

 

DAGORDNING 

1. Föreningsstämmans öppnande 
2. Val av stämmoordförande 
3. Anmälan om stämmoordförandens val av protokollförare 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Fråga om närvarorätt på föreningsstämman 
6. Godkännande av dagordning 
7. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet 
8. Val av minst två rösträknare 
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
11. Genomgång av revisorernas berättelse 
12. Beslutande om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, 

revisorer och andra förtroendevalda 
a. Styrelsen föreslår samma ersättning som beslutades på årsmötet 2019 enligt 

följande: 

mailto:info@brfostraporten.se


 

b. Sammanträdesersättning för såväl närvarande ordinarie ledamöter som suppleant: 
200,-/möte. När suppleant ersätter ordinarie ledamot utgår dubbel ersättning. 

c. Även kassören ska erhålla 200,- per möte där hen deltar. 
d. Styrelsens ersättning per år kvarstår som tidigare år enligt nedan: 

i. Ordförande: 22000 kr per år 
ii. Vice ordförande 18000 kr per år 

iii. Övriga ledamöter: 14000 kr per år 
iv. Suppleant erhåller 10000 kr per år 
v. Revisor (ingår ej i styrelsen): 5000 kr per år 

vi. Kassör (ingår ej i styrelsen): 7500 kr per år 
vii. Sekreterare (ingår ej i styrelsen): 1000 kr per möte 

viii. Valberedning: 3000 kr per person och år 
ix. Festkommitté: 2000 kr per person och år 
x. Hemsideansvarig: 5000 kr per person och år 

xi. Välkomstkommitté: 2000 kr per person och år 
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
17. Val av styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter 
18. Beslut om antal revisorer och suppleant 
19. Val av revisor/er och suppleant 
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
21. Val av valberedningen, en utses till valberedningens ordförande 
22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och motioner 

a. Val av kassör 
b. Val av sekreterare 
c. Val av festkommitté 
d. Val av hemsidesansvarig 
e. Val av välkomstkommitté 
f. Tv & Bredband 
g. Laddstolpar 
h. Inkomna motioner 

23. Kvartalsrapport innevarande år (jan-mar) samt årsbudget 
24. Föreningsstämmans avslutning 

 


