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KALLELSE ÅRSSTÄMMA  
 
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ströva i Sundbyberg kallar till årsstämma torsdagen den 
19 maj 2022 kl.18.30. Stämman kommer i år att hållas i Vittra skolans matsal.  
 
Om ni inte kan närvara går det bra att anlita ett ombud. Ombudet ska visa upp skriftlig, 
undertecknad fullmakt. Fullmakt finns bakom kallelsen och ska tas med till stämman.  
 
Följande ärenden kommer att tas upp: 
 
1. Föreningsstämmans öppnande 
 
2. Val av ordförande vid stämman 
 
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 
 
4. Godkännande av röstlängd  
 
5. Godkännande av dagordningen 
 
6. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

 
 

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet  
 
8. Val av minst två rösträknare 
 
 
9. Frågan om kallelse till stämman har skett i behörig ordning 
 
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning  
 
11. Genomgång av revisorernas berättelse. 
 
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  
 
13. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd 

balansräkning. 
 
14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
 
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter  
 
16. Beslut om arvoden 
 
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
 
18. Beslut om antal revisorer och suppleant  
 
19. Val av revisor/er och suppleant  
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20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen  
 
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
 
22. Övriga ärenden vilka angivits i kallelsen, se bifogade motioner 
 
23. Föreningsstämmans avslutande 
 
 
Efter stämman kommer det finnas tid för att ställa frågor! 
 
Välkommen! 
 
Styrelsen i Brf Ströva i Sundbyberg  
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Motion tändvätska  
Det har inkommit en motion om att förbjuda tändvätska vid grillning på den gemensamma 
innergården för att minska doften, miljöskadan och otrivsel av tändvätska in till våra 
lägenheter och på den gemensamma innergården. 
 
Inskickat av: Hanna Svanbäck  
Lägenhetsnummer 632  
 
Styrelsens svar  
Styrelsen föreslår att stämman röstar nej till förslaget om förbud för användning av 
tändvätska. 
Motivering till styrelsens förslag 
Det är allvarligt att användandet av tändvätska och doften därefter stör de boende i 
föreningen. Men styrelsen anser inte att problemet är tillräckligt för att motivera ett förbud. 
Styrelsen kommer i stället vidta andra åtgärder med förhoppning om att minska användandet 
av tändvätska. Bland annat informera medlemmar i framtida utskick att tändvätska kan ha en 
störande effekt för grannar och uppmuntra till andra alternativ för tändning av kolgrill. 
 


