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Kallelse och Agenda till Ordinarie A rsta mma i BRF Rovfa geln  

Medlemmar i Brf Rovfågeln kallas till ordinarie årsstämma i Brf Rovfågeln. 

Medlemmar är de som äger sin andel i Brf Rovfågeln, inte de som hyr lägenhet av 
Brf Rovfågeln.  

Angående val, röstberättigande och fullmaktsförfarande se våra stadgar. (Stadgar 

finns tillgängliga på Brf Rovfågelns hemsida www.rovfageln.se).    

 

Datum: Torsdag 7/3 2013.  

Tid: Kl 19.00.  

Plats: Brf Korsriddaren, föreningslokal, Hägerstensvägen 165 C (mitt emot blivande 
mataffären NETTO) 

Dagordning 

1. stämman öppnas 

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 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 för det gångna året 

13. fastställande av styrelsearvode för nästkommande verksamhetsår 

14. val av styrelseledamöter och suppleanter 

15. val av revisor 
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16. utseende av valberedning 

17. redovisning av utfall av föregående års motioner (sammanfattning) 

a. ändring lägenhetsnumrering webbokning 
utfall: motionen avslogs   

 
b. stadigvarande belysning i källaren i Hus A1 A2 och P 

utfall: tändningperioderna har förlängts i samtliga hus. 
 
c. målning av källarförråd och dörrar i Hus A1, A2 0ch P 

utfall: åtgärderna har skjutits på framtiden då de ej är av akut natur. 
 

d. tvättstugor i Hus A1/A2/P 
utfall: motionen avslogs. 
 

e. inrättande av grovtvättstuga 
utfall: frågan är vilande. 

 
f. miljöcertifiering 
utfall: föreningen skall arbeta för en miljöprofil. 

 
g. avfallskvarnar 

utfall: det står var och en fritt att själv installera avfallskvarn. 
 
h. Styrelsens förslag rörande omdisponering av samlingslokal bottenplan 

Hertigvägen 18 samt kontorslokal i källarplan Hertigvägen 12.  
utfall: Styrelsen fick i uppdrag att gå vidare och genomföra föreslagna åtgärder 

på marknadsmässiga villkor. 
Styrelsen har med hjälp av en byggnadsingenjör tagit fram en förstudie/rapport. 
Förstudien omfattar byggnadstekniska åtgärder för ombyggnation till bostad 

respektive övernattningslägenhet samt förhandsbesked för bygglov. 
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18. Av styrelsen till stämman hänskjuten fråga samt av föreningsmedlemmar 

anmälda motioner. 
 

a. Motion om anslutning till Stokabs bredbandsnät 
 
b. Motion om att öka medlemmarnas engagemang, delaktighet och medansvar i 

allt som rör bostadsrättsföreningen 
 

 
19. Styrelsens förslag rörande utredning av omdisponering av garage. Styrelsen 
föreslår att den ges uppdrag att utreda alternativa användningsområden 

alternativt ombildning till bostadsrätt för försäljning.  
Förslag till beslut: Styrelsen får i uppdrag att gå vidare och genomföra 

föreslagna åtgärder på marknadsmässiga villkor. 

      
20. Stämmans avslutande 

 

 
 

 Välkommen! 
 Styrelsen Brf Rovfågeln  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Årsredovisningen 2012:  årsredovisningen kommer inom kort att finnas 

tillgänglig elektroniskt via vår webbsida www.rovfageln.se, om någon vill ha 
den i pappersform hör av er till styrelsen via tel 070/6779824 alternativt via 

e-mail rovfageln@gmail.se.  

http://www.rovfageln.se/
mailto:rovfageln@gmail.se


  Hägersten 19/2-2013 

 

 

 
 

 

 

Underlag för beslut rörande inkomna 
motioner till årsstämma 2013 

 

Motioner. 

 

Motionerna finns i originalutförande på hemsidan (www.rovfageln.se). Om någon vill ha dem 

i pappersform hör av er till styrelsen via tel 070/6779824 alternativt via e-mail 

rovfageln@gmail.se.  
 

1. Anslutning av fastigheterna till Stokabs bredbandsnät 

 

Motion inkommen från Erik Englund och Anna von Bothmer om att styrelsen ges i uppdrag 

att teckna gruppanslutning för bredband via fiber. Anslutning till bredbandsnätet innebär 

ökad valfrihet, lägre kostnader samt höjer fastigheternas värde 

 

Förslag till beslut 

Att stämman ger styrelsen i uppdrag att teckna en gruppanslutning för 

bredband via fiber till en kostnad av maximalt 230 kr per månad och lägenhet 

 

 

2. Förslag att tillsätta en grupp för att öka medlemmarnas engagemang, delaktighet och 

medansvar 

 

Motion inkommen från Ingeborg Kronström 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och tycker givetvis det är bra med ett ökat 

engagemang.  

Styrelsen har dock redan en hög arbetsbelastning och har inte möjlighet att ha någon 

sammankallande roll i detta fall.  

Styrelsen anser därför att motionen med sin nuvarande formulering ska avslås men vill 

samtidigt uppmuntra medlemmar att anmäla intresse till styrelsen om man t.ex. vill jobba 

aktivt med vissa av de nämna frågorna. 
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