Kallelse till föreningsstämma
Datum och tid: Onsdagen den 29 november 2017 kl. 18:30
Lokal: Glöstorpsskolans aula

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordföranden val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning 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.Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13.Beslut om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår
14.Val av styrelseledamöter och suppleanter
15.Val av revisorer och revisorsuppleanter
16.Val av valberedning
17.Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem
anmält ärende.
18.Stämmans avslutande
Göteborg 2017-10-28
Styrelsen Bostadsrättsföreningen Måsängen Tuve
Årsredovisningen kommer att distribueras separat. Inkomna motioner behandlas
på nästa sida.
BRF Måsängen Tuve
Arvesgärde 44
417 44 Göteborg

e-post: info@masangen.se
Org nr: 757201-7411

Inkomna motioner till föreningsstämma i BRF Måsängen
Motion nr 1, Från Sandy Paula Hajjar, Arvesgärde 10:
” Jag heter Sandy och bor på Arvesgärde 10 lägenhetsnummer 096. Jag vill införa ett förslag till er
inför erat motionsmöte 2017. Jag har under de senaste året 2016/2017 blivit utsatt 2 gånger av stölder
av delar på min bil. Nu är jag riktigt trött på detta. Jag har ansökt efter Garage för 1,5 år sedan när
jag köpte min bil och jag tycker att kötiderna är alldeles för lång. Garage platser är alldeles för lite
på vårt område.
Förslaget är att utöka Garage möjlighet är att ta en rad från ordinarie parkering och bygga om till
Garage plats. Jag är nog inte den enda som känner behov av utökade Garage platser utan det finns
nog mer. Sedan tycker jag att detta är en utmärkt ide då vi minskar trycket på kötiden samt att om man
är i mån om sin bil så vill man att den ska stå tryggt och säkert där ingen kan komma åt den.”
Styrelsens kommentarer till motion nr 1:
Kostnaden för investering i nya garageplatser är inte oväsentlig. Dessutom kommer det totala antalet
parkeringsplatser att minska eftersom ett garage stjäl en del yta.
Styrelsen föreslår därför avslag på motionen att bygga nya garageplatser under detta verksamhetsår,
men kommer att utreda frågan och återkomma med ett förslag till nästa stämma.
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