Kallelse
till Extrastämma Brf Örebrohus 18
Lördagen den 2 juni
kl. 09:15
Kallade:

efter informationen vid flaggstången

Alla medlemmar i Bostadsrättsföreningen Örebrohus 18 kallas
till extrastämma.

Ärende:
Beslut om ändring av stadgar.
På årsstämman som var den 4 december 2017 röstade stämman för ändring av stadgar med
anledning av en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2017. För att ett beslut om ändring av stadgar ska
bli giltigt så krävs det två på varandra följande föreningsstämmor där minst 2/3 av de röstande på
den senaste stämman gått med på beslutet.

Styrelsens förslag är att vi även denna gång röstar för beslut om ändring av stadgar.
I samband med årsstämman så delade vi ut de nya stadgarna.

Extrastämman utlyst i enlighet med § 23 i stadgarna för Riksbyggens
bostadsrättsföreningar.
Varje medlem har en röst på stämman. Innehar flera medlemmar en bostadsrätt gemensamt
har de dock endast en röst tillsammans (§25 i stadgarna)
Om du inte skulle kunna komma kan du ändå vara med och besluta på stämman. Genom att
ge en annan medlem en fullmakt, innebär det att denne får rösta i ditt ställe. (se baksida)

Välkommen!
/Styrelsen

Extrastämma
Lördagen den 2 juni 2018
Dagordning:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Stämmans öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av stämmoordförande
Val av stämmosekreterare
Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet
Val av rösträknare
Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Ärende/Förslag:
Att extrastämman väljer att byta stadgar
i) Stämmans avslutande

"…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Om du inte har möjlighet att delta så kan du be någon annan att vara ditt ombud på
stämman vid en eventuell omröstning. Detta gör du enklast genom att fylla i talongen nedan.

FULLMAKT
För: ______________________________________________
Fullmakt utställd av medlem:
__________________________________________________
Lgh nr: _________________
Underskrift: ________________________________________
Ett ombud får endast företräda en medlem, se stadgarna § 25.
Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar en bostadsrätt gemensamt har de dock
endast en röst tillsammans.

