
Kallelse årsstämma brf Tibbleskogen 4 
Dag och tid: Den 28e maj kl. 18:00 

Plats: Tibble Skogsväg 30 

 

OBS! (stämman kommer hållas utomhus med hänsyn till rådande samhällssituation, Covid-19) 

 

 

 

Dagordning 

1. Öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9. Föredragning av revisorns berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Beslut om resultatdisposition 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter 

15. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter 

16. Val av revisorer och revisorssuppleant 

17. Val av valberedning 

18. Av styrelsen tills stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 

18.1 Styrelsen förslag om att låta upprätta nyttjanderättsavtal för föreningens tomter, se 

texten på baksidan 

19. Avslutande  

 

Varmt välkomna 

/Styrelsen 

 

Röstning 
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. 
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 
Ombud och biträde 
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller 
genom ombud. Ombud ska företa skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Ombudet får bara 
företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. För fysisk person gäller att endast annan medlem eller 
medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud. 

  

 

 

 

 



 

 

18.1 Styrelsen förslag om att låta upprätta nyttjanderätt för tomterna 

 

Styrelsen har som förslag till stämman att fatta beslut om att upprätta nyttjanderättsavtal för 

samtliga tomter i föreningen. 

Marken som föreningens hus/villor står på ägs gemensamt av föreningen och då många av 

medlemmarna önskar utforma tomten med trall, staket, mur, växter med mera ska först lov om 

ändring göras hos styrelsen i enlighet med våra stadgar. Detta har inte hanterats riktigt bra då många 

inte tillfrågat styrelsen om sina planer för tomten. Detta betyder rent krasst att föreningen skulle 

kunna kräva att samtliga anordningar som inte getts tillstånd ska plockas bort och återställas. 

Att upprätta nyttjanderättsavtal har också sina fördelar i att då finns ett tydligt avtal som reglerar 

ansvarsfrågan där medlemmen själv ansvarar och bekostar för skötsel och underhåll av de delar som 

tillförts tomten sen ursprung. Som det ser ut idag kan grannarna behöva bekosta underhållet för en 

annan grannes tomt vilket styrelsen vill motverka då det kan betyda framtida avgiftshöjningar. 

Styrelsens önskar därmed att stämman röstar för förslaget med att ge styrelsen i uppdrag att 

upprätta nyttjanderättsavtal med var och en.  

 

//Styrelsen  

 


