
 

    Riksbyggens Bostadsrättsförening 

    Malmöhus nr 24 

  

ÅRSSTÄMMA 
Medlemmarna i Riksbyggens Brf Malmöhus nr 24 kallas härmed till ordinarie stämma 

Tid: Måndagen den 2 februari 2015, kl. 19.00 

Plats: Stadionmässan (f.d. Europaporten) 

Dagordning: Enligt stadgarna § 22 

Motioner: Förslag till ändring av föreningens namn. Se bilaga 1. 

Av styrelsen Fråga om antagande av nya stadgar baserade på Riksbyggens nor- 
hänskjuten malstadgar från 2014 inklusive ändrad grund för beräkning av årsav- 
fråga giften från insats till andelstal, första beslutet, och fastställande  
 av andelstal. Styrelsens motivering och förslag till beslut finns i bi- 
 laga 2 a. Föreslagna stadgeändringar framgår i detalj av bilaga 2 b,  
 kompletterat med de undantag som styrelsen föreslår i bilaga 2 c.  
 Översikt av de viktigaste ändringarna finns i bilaga 2 d. Lägenhets- 
 tabell med förslag till andelstal finns i bilaga 2 e.  

Efter stämman bjuds på en lättare förtäring. För att kunna planera beställningen ber 
vi Dig fylla i nedanstående talong och lämna på expeditionen, Tulpangatan 6, senast 
den 26 januari 2015 eller på mail: styr.malmoe24@netatonce.net. 
 
Malmö 2015-01-12 
Riksbyggens Brf Malmöhus nr 24  
STYRELSEN  
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

ANMÄLAN till ordinarie föreningsstämman måndagen den 2 februari 2015.  

Anmälningstalongen lämnas på expeditionen, Tulpangatan 6 eller på mail: 
styr.malmoe24@netatonce.net senast den 26 januari 2015. 

 
Lägenhet nummer: . . . . . . . . . . . .  (OBS Skriv det GAMLA lägenhetsnumret) 
 

 Önskar ej förtäring   

 

 Önskar förtäring 

 
Antal personer: . . . . . . .  

Förslag och ärenden som du vill att stämman ska behandla måste 
skriftligen anmälas till styrelsen senast en (1) månad efter 
räkenskapsårets utgång. 

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen 
personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt  
lag eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. 

Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet. Endast annan 
medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller  
barn får vara biträde eller ombud. En medlem kan vid förenings-
stämma medföra högst ett biträde. Ingen får som ombud företräda 
mer än en medlem. 

 

Före mötet kommer Mats Svensson, Riksbyggen, 
och informerar om det pågående Vattenprojektet. 


