Till medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Nissöga
KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2021
Tid: Söndagen den 9 maj klockan 15:00 Plats: Förskolan Krubban på Stallgatan 28 i Ursvik.
Förskolans lokaler ligger i gatuplanet på gaveln av huset parallellt med Skördegatan i Ursvik.

På grund av samhällssituationen med uttalad fortsatt smittorisk, så ber vi Er som inte behöver
komma på stämman, att stanna hemma istället. Enligt de snåriga reglerna så tillåts sammanlagt
endast 10 personer att komma till stämmans lokal om vi ska kunna hålla säkert avstånd.
Styrelsen hoppas att samtliga boende kan acceptera dessa försiktighetsåtgärder för allas bästa.
Har ni frågor till Styrelsen maila oss styrelsen@nissoga.se
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av ordförande på stämman
4. Anmälan av ordförandes val av sekreterare under stämman
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två rösträknare tillika justeringsmän som jämte ordförande justerar protokollet
7. Godkännande om kallelsen till stämman skett i behörig ordning
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Fastställande av resultat- och balansräkningen
10. Information om disposition av uppkommen vinst eller täckande av förlust
11. Föredragning av revisionsberättelsen
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Val av nya styrelseledamöter och suppleanter. Valberedningen redogör för sitt val.
14. Val av två personer till valberedningen
15. Val av revisor (Öhrlings PWC revisionsbyrå och auktoriserad revisor Niklas Jonsson)
16. Redovisning av 2021 års budget för Brf. Nissöga
17. Arvode till styrelsen och valberedning
18. Redovisning av godkända motioner
19. Övriga frågor. (Redovisning av eventuella ”övriga frågor” som tidigare har meddelats Styrelsen skriftligen).
20. Avslutande
VIKTIGT!
Kom ihåg att just dina ”Övriga frågor” och ”Motioner” som eventuellt behandlas på stämman ska vara
Styrelsen tillhanda gärna via mail till styrelsen@nissoga.se senast söndagen den 25 april. Årsredovisningen
för 2020 kommer att mailas till de boende som har angivit en för Styrelsen känd e-postadress, den som
inte har e-post får den i brevlådan. Förändrade kontaktuppgifter om ni ej får mail från styrelsen meddelas
tacksamt till styrelsen@nissoga.se
Den undertecknade versionen av årsredovisningen, kommer som tidigare år att finnas nerladdningsbar på
www.nissoga.se innan stämman.
Glöm inte att utforska fördelarna och nyttan med Brf. Nissögas hemsida www.nissoga.se
Styrelsen Brf. Nissöga

