
Brf Gripen 1 i Örebro 
brfgripenörebro.se 

Kallelse till stämma 
Med mingel & korvgrillning från 18:00 

Datum, tid & plats 
2021-12-06 19:00 

Videomöte via Microsoft Teams. 

Länk och instruktion hur du ansluter finns i appen 

på sidan ”Stämma 2021”. 

Dagordning 
1. Val av ordförande vid stämman och anmälan 

av stämmoordförandens val av protokollförare 

2. Godkännande av röstlängden 

3. Val av en eller två justeringsmän tillika 

rösträknare 

4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i 

behörig ordning 

5. Fastställande av dagordningen 

6. Styrelsens årsredovisning och 

revisionsberättelsen 

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen 

och balansräkningen samt om hur resultatet 

enligt den fastställda balansräkningen ska 

disponeras 

8. Beslut om ansvarsfrihet åt 

styrelseledamöterna 

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna 

och revisorerna 

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter som ska väljas 

11. Val av styrelseledamöter och eventuella 

styrelsesuppleanter 

12. Val av revisorer och eventuella 

revisorssuppleanter 

13. Val av valberedning 

14. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor 

samt av medlemmarna anmälda ärenden 

(motioner) som angetts i kallelsen 

14.1. Proposition: Stadgeändring §3 till säte i 

Örebro 

14.2. Proposition: Stadgeändring §5 även 

genom digitala kanaler 

Årsredovisning & revision  
På webbsidan och i appen finns aktuella och 

tidigare årsredovisningar och revisionsberättelser. 

Mingel & korvgrillning 
Innan stämman, 18:00-18:45 anordnas mingel på 

innergården och föreningen bjuder på korv med 

bröd och alkoholfri dryck. 

Anmälan/OSA 
Till stämman krävs ingen anmälan. 

Dock behöver du anmäla antal personer som kommer 

till korvgrillningen så att rätt mängd mat och dryck kan 

köpas in. Svara JA i Facebook-gruppen eller e-posta (ex. 

vid allergi) på: styrelsen@brfgripenorebro.se 

Kan inte delta digitalt?  
I alla lägenheter finns snabb och stabil internet-

anslutning som ingår i årsavgiften. Saknas trots det 

möjlighet till digitalt deltagande vänligen kontakta 

ordförande Erik (0708142028) för alternativ, ex. 

poströstning. Det går också på minglet att ställa 

frågor och att få eventuell hjälp. 

Valberedningen meddelar  
För det kommande året föreslår valberedningen 

att följande väljs till nya styrelseledamöter: 

• Erik Harlefelt 

• Sladjana Grbic 

• Joakim Sjönvall 

• Marcus Tegen 

Valberedningen är glad att kunna nominera en 

styrelse där hälften är inkörda i verksamheten 

sedan tidigare och hälften kan komma in med nya 

perspektiv. Alla föreslagna styrelseledamöter har 

dock tidigare erfarenhet av styrelsearbete, några i 

den här bostadsrättsföreningen och några från 

andra föreningar.
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14.1. Proposition: Stadgeändring §3 till säte i Örebro 

Bakgrund & motivering 
Idag står det i föreningens stadgar att föreningens säte är i Borås kommun vilket troligtvis beror på att 

Järngrinden som varit med i uppförandet av föreningen har sitt säte i Borås. Rimligtvis borde sätet i stället 

vara Örebro kommun och styrelsen föreslår därför att stadgarna justeras. 

Styrelsen föreslår även att stadgarna, när de ändå föreslås justeras, uppdateras rent grafiskt. 

Förslag på ny paragraf (justering i kursiv stil) 

§ 3 Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Örebro kommun, Örebro län. 

Nya föreslagna stadgar finns i sin helhet i appen tillsammans med övriga dokument för stämman. 

Styrelsens förslag till beslut 

• Att stämman antar föreslagen ändring av stadgarna enligt styrelsens föreslag. 

• Att stämman beslutar att beslutad ny styrelse ska ta med propositionen på nästa ordinarie eller extra 

stämma för att ändringen ska bli giltig. 

 

14.2. Proposition: Stadgeändring §6 även genom digitala kanaler 

Bakgrund & motivering 
Föreningen erbjuder sedan en tid moderna digitala verktyg för bland annat information, bokning av 

gemensamma utrymmen och kö till parkeringsplatser med mera. 95% av lägenheterna har aktiverat appen. 

Men i föreningens stadgar är inte digitala verktygen ett angivet sätt att skicka kallelser eller meddelanden 

till medlemmar. Därför delas denna kallelse ut i fysiskt papper och meddelanden skrivs ut och sätts upp i 

entréerna. För en modern vardag föreslår styrelsen därför att även föreningens digitala informationskanaler, 

webbsida och app, är möjliga alternativ för utskick av kallelse till stämma och meddelande till medlemmar. 

Detta underlättar för en modernare förvaltning, innebär en mindre ekonomisk besparing årligen och är mer 

miljövänligt. Styrelsen föreslår även att stadgarna, när de ändå föreslås justeras, uppdateras rent grafiskt. 

Förslag på ny paragraf (justering i kursiv stil) 

§ 6 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden 

som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före 

föreningsstämma. 

Kallelsen ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning, brev med 

posten, via e-post eller genom föreningens digitala informationskanaler webbsida och app. 

Andra meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet, skickas ut som 

brev, via e-post eller genom föreningens digitala informationskanaler webbsida och app. 

Nya föreslagna stadgar finns i sin helhet i appen tillsammans med övriga dokument för stämman. 

Styrelsens förslag till beslut 

• Att stämman antar föreslagen ändring av stadgarna enligt styrelsens föreslag. 

• Att stämman beslutar att beslutad ny styrelse ska ta med propositionen på nästa ordinarie eller extra 

stämma för att ändringen ska bli giltig. 


