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Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Sankt Eriks Strand 

Plats: Qvistsalen, Polhemsgatan 58 

Tid: Tisdag 30/5 2017, kl 19:00 

 

Föredragningslista 

1. Stämmans öppnande 

2. Godkännande av dagordning 

3. Val av stämmoordförande 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

7. Upprättande och godkännande av röstlängd.  

8. Föredragning av föreningens 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. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för kommande 
verksamhetsår inkl styrelsens förslag på justering av arvoden 

14.  Val av styrelseledamöter och suppleanter (se appendix 1) 

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter (se appendix 1) 

16. Val av valberedning (se appendix 1) 

17. Styrelsens information om budget 2017 

18. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält 

1. Hissarnas inredning (se appendix 2) 

19. Övriga frågor (som får föranleda diskussion men ej beslut) 

• Ladduttag i garaget 

• Städning 

• Trädgården 

• Säkerheten 

• Planerat underhåll 2017 

20. Stämmans avslutande 
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Appendix 1 Valberedningens förslag 
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Appendix 2. Motion som medlem anmält 

 

 

MOTION 1. 

 

Till årsmötet vill jag lämna följande motionsförslag: 

 

Att ge styrelsen i uppdrag att ta fram förslag samt kostnaden för en uppgradering av 
hissarnas inredning. 

 

Bakgrunden är att den inspiration av 20-tals klassicism som kännetecknar byggnaderna 
exteriört såväl som interiört, inte återspeglas i hisskorgarnas inredning. Istället har 
hissleverantörens standard med rökfärgade speglar och rostfritt stål fått ge karaktären. 
Därmed upplevs hissen som en främmande fågel i den annars trivsamma miljön.  

 

Med bibehållande av hisskorgens stomme skulle man kunna byta väggbeklädnad till lämplig 
form av träpanel med infällda speglar och listverk. Det finns ett antal snickerier som 
specialiserat sig på detta och de kan lämna pris och förslag på utförande. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Staffan Nordlund 

 

Svar från styrelsen:  Nästa större underhållsåtgård som planeras i fastigheten är entréerna 
och trapphusen och att vi i samband med detta också tittar på inredningen av hisskorgarna. 
Renoveringen av trapphusen är preliminärt planerad till 2018 alt 2019. 

 

 

 

 

 


