KALLELSE
www.orebrohus18.se

till Årsstämma, Brf Örebrohus 18
Datum
Tid (klockan)
Plats:
Kallade

Torsdagen den 15 november 2018
19.00
Lundhagskyrkan
Alla medlemmar i Bostadsrättsföreningen Örebrohus18
kallas till ordinarie årsstämma.

Ärenden behandlas i enlighet med § 61 i stadgarna för Riksbyggens
bostadsrättsföreningar. Efter stämman bjuds du/ni på en smörgås med kaffe/te.
Årsstämman är ett av få tillfällen då föreningens alla medlemmar har möjlighet att träffas. På stämman
kommer styrelsen att ge information om föreningens ekonomi och verksamhet. Motioner/förslag och frågor
från medlemmarna kommer att diskuteras och vi väljer en styrelse och övriga funktionärer i föreningen.
Varje medlem har en röst på stämman. Innehar flera medlemmar en bostadsrätt gemensamt har de dock
endast en röst tillsammans. (§ 62 i stadgarna).
Om du inte skulle kunna komma kan du ändå vara med och besluta i olika frågor på stämman, genom att
ge en annan medlem en fullmakt. Vilket innebär att denne får rösta i ditt ställe (se nästa blad).
För att underlätta inköp av förtäring vill vi att du/ni gör en anmälan om hur många som kommer.
Skulle du glömma bort att anmäla dig har du naturligtvis rätt att delta på stämman ändå, men du kan då
inte räkna med någon smörgås.

Välkommen/ Styrelsen
Avskilj talongen här  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lämna denna talong i brevlådan senast den 9 november hos Åsa Johansson
Vetevägen 31.
Jag/vi kommer ………. st och önskar förtäring i samband med årsstämman.
Namn: ____________________________________

Adress: ___________________________________

Vid frågor kontakta Åsa Johansson, 070 – 595 63 35 eller via E-post asajohansson70@telia.com

FULLMAKT
www.orebrohus18.se

Årsstämma

BRF ÖREBROHUS 18

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:

__________________________________________________
Lägenhetsnummer: _________________

Underskrift: ________________________________________
Ett ombud får endast företräda en medlem, se stadgarna § 62.
Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar en bostadsrätt gemensamt har de
dock endast en röst tillsammans.

