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Kallelse till extrastämma 14 juni kl 19 
Styrelsen i BRF Utsikten 1-35 kallar härmed alla medlemmar till extrastämma tisdag 14 juni 2022 kl 19.00 i 
Svindersviks föreningslokal bredvid Gula Huset enligt beslut på årsstämman 17 maj.  
 
Informationsmaterial kommer att finnas på hemsidan www.utsikten1-35.se och när något nytt finns att läsa 
kommer det att annonseras på Facebook-gruppen Vi på Henriksdalsberget. 
Informationen kan också hämtas i styrelselokalen Henriksdalsringen 3 BV efter överenskommelse med 
styrelsen via brev i brevlådan i port 3 BV eller via mail. 
 
Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Val av protokollförare 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av två justerare tillika rösträknare 
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
7. Fastställande av röstlängd 
8. Ickemedlemmars närvaro 
9. Behandling av tidigare motion till årsstämman angående ”brf Utsikten 1-35 – ekonomisk prognos 
och intäktsmöjligheter” av Cecilia Purits. 
     a) för medlemmarna presentera en ekonomisk analys där man redovisar fastighetens 
underhållsbehov och hur man bedömer kommande kostnadsutveckling och intäktsflöden för att vi 
skall kunna framtidssäkra vår fastighet. 
     b) Brf Utsikten 1-35 ansluter sig till övriga föreningar på berget för att låta ta fram de underlag 
som behövs för att våra tak skall ingå i detaljplanen. Därefter kan fakta sammanställas så att 
medlemmarna kan ta ställning till om försäljning av nya lägenheter eventuellt skulle kunna 
generera nya intäkter för föreningen och därigenom stötta vår ekonomiska ställning. 
10. Stämmans avslutande 

 
Fullmakt för ombud 
På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätten gemensamt, har 
de dock endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser 
mot föreningen.  
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sambo, annan närstående 
eller annan medlem får vara ombud. Med närstående avses - förutom make eller sambo - föräldrar, syskon 
och barn. Ombud får endast företräda en medlem. Fullmakten skall vara skriftlig och daterad samt gäller 
högst ett år efter utfärdandet.  
 
Lägenhet:       
 (mitt lägenhetsnummer som står på utsidan av min dörr) 
 
Ombud:      
 (ombudets namn textat) 
 
Ombud för:       
 (mitt namn textat) 
 
Ort och datum:       
   
 
Namnteckning:     
                                 (min namnteckning) 


