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Härmed kallas samtliga medlemmar till årsstämma för Brf L21 Ekholmen!
Dag:
Tid:
Plats:

Torsdagen den 18 november 2021
kl. 18.30 (insläpp från kl. 18:10)
Ekholmsskolans Matsal, Ekholmsvägen Linköping.
I Ekholmsskolans matsal får maximalt 125 personer vistas.
Tyvärr kan vi inte boka aulan eftersom den används som
förvaringslokal för byggnadsmaterial.
Styrelsen rekommenderar medlemmar att poströsta i stället för
att närvara fysiskt. Ifall ni önskar komma på stämman, kom
endast en person per hushåll.

Ärende:

Årsstämma 2021

Dagordning

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Stämmans öppnande.
Fastställande av röstlängd.
Val av stämmoordförande.
Meddelande av protokollskrivare.
Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet.
Val av rösträknare.
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Framläggande av styrelsens årsredovisning.
Framläggande av revisorernas berättelse.
Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.
Beslut om resultatdisposition.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter.
Beslut angående antal styrelseledamöter och suppleanter.
Fråga om arvode åt styrelseledamöter och revisorer.
Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i
förekommande fall val av styrelseordförande.
Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Val av valberedning
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden
Stämmans avslutande
Vänd blad, fortsättning på sida 2

Härmed kallas samtliga medlemmar inom Bostadsrättsföreningen L 21 Ekholmen Linköping med
org. nr 722000 – 3102 inom adresserna Ekholmsvägen 34 t.o.m. Ekholmsvägen 92, jämna nummer,
till föreningens stämma:
Övrigt:

OBS! Poströsterna måste vara inlämnade senast söndagen den 14
november, antingen i våra vita brevlådor eller i föreningens postlåda vid
Ekholmsvägen 50 C.
Vi kommer att erbjuda en lokal i form av Ekholmsskolans matsal där
representanter från styrelsen kommer att finnas, tillsammans med
stämmoordförande och protokollförare.
Har du poströstat men kommer på stämman ändå kommer din poströst
att ogiltigförklaras! Styrelsen rekommenderar att du ENDAST kommer
till stämman om du ändrar din röst EFTER 14 november. Om du
ändrar dig innan dess, kontakta styrelsen!

Övrigt 2:

Avprickning enligt medlemsförteckningen kommer att ske vid entrén till matsalen för de
som bestämmer sig för att närvara fysiskt.

Övrigt 3: På grund av pågående pandemi kommer det tyvärr inte att erbjudas någon
förtäring efter stämman.

Bilaga 1: Poströstningsformulär, årsstämma Brf L21 2021
Bilaga 2: Årsredovisning, Brf L21 Ekholmen 2020/2021
Bilaga 3: Revisionsberättelse, Auktoriserad revisor
Bilaga 4: Revisorsrapport, Föreningsrevisor
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