
 
 

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
 

Brf Kanariefågeln 

746000-0446 
 

Medlemmarna i Brf Kanariefågeln kallas härmed till ordinarie stämma 

 

Datum: 5 maj 2020  

Tid, kl.: 18.30 

Plats: Limhamns Folkets hus, Linnégatan 61 i Limhamn 

 

Välkomna! 

 

DAGORDNING 
 
1. Stämmans öppnande av den styrelsen utsett 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 

4. Fastställande av röstlängd och närvaro 

5. Ordförandens val av två justeringsmän 

6. Godkännande av dagordning 

7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 

8. Styrelsens årsredovisning 

9. Revisorernas berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Beslut om resultatdisposition 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

13. Arvode åt styrelsen och revisorerna 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

15. Val av revisor/er och suppleant/er 

16. Val av valberedning 

17. Beslut om inkomna motioner 

18. Övriga anmälda ärenden (inga beslut kan tas på denna punkt) 

19. Stämmans avslutande 





































MOTIONER INKOMNA TILL FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA 2020 
 

 

 

Motioner ska vara inkomna innan februari månads slut. Anslag om att skicka in motioner sattes upp i 

alla trapphus den 3:e och togs ner 29:e februari. 

 

Tre motioner har kommit in enligt nedan. 

 

 

 

Annelie Strandbäck, Älggatan 16a 
 

Grillplats som tillhör bl.a. lägenheterna Älggatan 16 (vid miljöhus mellan Västanväg 43 och 45) 

 

Grillplatsen ligger direkt i anslutning till sophuset. 

Det är inte trevligt att sitta och äta sidan om ett sophus där dessutom  

boende kommer med jämna mellanrum för att slänga sina sopor. 

 

Som boende känns det också tråkigt att behöva störa och slänga sina  

sopor/avfall när andra sitter där och äter. 

 

Mitt förslag är att man tar bort den fasta bänken, lägger plattor och bygger ut den platsen. 

 

 

 

Gun Lindström, Västanväg 47c 
 

Sänkning av tvättlinor i tvättstugan 

 

 

 

Åsa Johansson, Älggatan 16c m.fl. 
 

Odlingslotter 

 

Föreslår att föreningen anlägger och hyr ut odlingslotter. BRF Skogsmården på Rabygatan gör något 

liknande. Detta skulle stärka gemenskapen i föreningen. 

 

 

 

 


