


 



 

 

Kallelse till föreningsstämma  

Datum & Tid: tisdag den 1:a juni kl. 19:00 

Plats: innergården 

 

 Dagordning  
 

1. Stämmans öppnande  

2. Godkännande av dagordningen  

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. Föredragande av styrelsens årsredovisning  

9. Föredragande av revisorns berättelse  

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  

11. Beslut om resultatdisposition  

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår  

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter  

15. Val av revisor och revisorssuppleanter  

16. Val av valberedning  

17. Information gällande föreningens stadgar/ordningsregler samt medlemmars ansvar  

18. Till Styrelsen inkommen motion  

19. Genomgång av styrelsens fastställda budget  

20. Stämmans avslutande 
 

Efter stämman kommer det att serveras en somrig buffé på innergården.  

 

Styrelsen, Bostadsrättsföreningen Killingen 11  

Stockholm, 2016-05-14 
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Till årsstämman i BRF Killingen 11 - 2016-06-01, den andra stämman som denna motion tagits upp.
Med en liten detaljförändring som uppkom under förra årsstämman där släkt till
bostadsrättsinnehavaren skulle undgå regeln om avgiftsuttag.

Motion angående ”Justering av stadgar-definition på grund av nya redovisningsregler”

Vid andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenheter uppstår kostnader för föreningen. Rent
administrativt betyder en ansökan om uthyrning extra arbete. Styrelsen måste pröva frågan och
sköta noteringar. Samtidigt försvinner en medlem under en period och kan därmed inte dra sitt strå
till stacken i föreningsarbetet.

Vid den tidpunkt när Killingen 11 omvandlades till BFR saknades möjligheten att inkludera denna
regel i våra stadgar.
I och med att regelverket kring andrahandsuthyrning återigen ändrats avser styrelsen att återinföra
denna regel i föreningens stadgar.

Nuvarande paragraf 5 i våra stadgar

Utökas med följande avsnitt;

”Avgift för andrahandsuthyrning kan tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete med anledning av
andrahandsuthyrning får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en avgift med ett
belopp motsvarande högst 10 % av prisbasbeloppet i enlighet med lagen om allmän försäkring vid
tidpunkten för inkommen ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av bostadsrätt. Om
andrahandsuthyrningen sker till en släkting så har styrelsen ingen rätt att ta ut denna avgift för
andrahandsuthyrning.

Vid upplåtelse under en period som understiger ett år fastställs avgiften av det antal
kalendermånader som upplåtelsen omfattar.

Avgiften för andrahandsuthyrning skall betalas i enlighet med av styrelsen fattat beslut.



Om bostadsrättshavaren underlåter att betala avgiften inom utsatt tid utgår i enlighet med
räntelagen en dröjsmålsränta för den obetalda avgiften från förfallodagen till dess att full betalning
inkommit samt en påminnelseavgift i enlighet med förordningen om ersättning för inkassokostnader
m.m.”

För att ändra i stadgar:

1. Skicka kallelse och föreslagna stadgar till medlemmarna
2. Första stämman, då minst hälften måste rösta ”ja”.
3. Skicka kallelse till andra stämman.
4. Andra stämman, då 2/3 måste rösta ”ja”.
5. Skicka protokoll och stadgar till Bolagsverket
6. Bolagsverket påbörjar registrering.
7. Avgiften kan tas ut efter bolagsverkets godkännande av stadgarna.

Därför yrkar styrelsen att stämman beslutar

Att påbörja processen om stadgeförändring och på denna stämma besluta om att ovan
stadgeförändring kan ändras till det föreslagna alternativet.

Styrelsen, Genom David Lindow



Brf Killingen 11 - Budget 2016

Intäkter

3021 Årsavgifter bostäder          906 770          

3993 Återbetalning All Framtid 7 000              

3999 Övriga rörelseintäkter 7 000              

920 770          

Reparation och underhåll

4399 Övriga rep./underhåll 100 000 -         

100 000 -         

Drift

4115 Snöröjning/sandning           5 000 -             

4121 Städning grundavtal           40 000 -           

4149 Övr. besiktn./kontroller  4 000 -             

4161 Serviceavtal 5 000 -             

4610 Elavgifter 40 000 -           

4620 Uppvärmning 300 000 -         

4630 Vatten 49 000 -           

4641 Sophämtning 32 000            

4642 Grovsopor 11 000            

4711 Fastighetsförsäkring          19 000            

4761 Kabel-tv                      5 500 -             

5460 Förbrukningsmaterial          6 000 -             

7630 Trivselkostnader 5 000 -             

397 500 -         

Administration

6232 Hemsida                       400 -                

6250 Administration, kontorsmateriel och post 3 000 -             

6450 Möteskostnader 9 000 -             

6481 Arvode ekonomisk förvaltning 47 000 -           

6570 Bankkostnader                 3 000 -             

6980 Medlems- och föreningsavgifter -                   

62 400 -           

Fastighetsskatt/avgift

4802 Kommunal fastighetsavgift     40 476 -           

40 476 -           

Personalomkostnader

7211 Styrelsearvode 60 000 -           

7510 Sociala avgifter   19 000 -           

79 000 -           

Avskrivningar enligt plan

7821 Avskr byggnader            14 332 -           

7823 Avskr fastighetsförbättringar    21 610 -           

35 942 -           

Finansiella poster

8311 Ränteintäkter från bank       400                 

8410 Låneräntor 25 000 -           

24 600 -           

Årets resultat 180 852          

Avsättning fond yttre underhåll, sker i BR 44 400 -           

Resultat efter avsättning 136 452          

Budgeterat resultat efter avs yttre fond 136452

Avskrivningar 35942

Investeringar -

Nya lån +

Amortering -

Finansiering från upplåtelser +

Årets kassaflöde 172394



Om ombud, fullmakt mm

En medlem som inte personligen kan närvara på föreningss$mman kan utöva sin rösträtt genom ombud'

Ombudet skallförete en skriftig, daterad fullmakt ioriginal. Den gäller i högst ett år från undertecknandet.
Fullmakten behöver inte vara bevittnad.

Vem kan vara ombud

Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i

"tåågåtn". 
lngen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna' Medlem

som år under arton år (underårig) företräds av förmyndare. En medlem som år juridisk person företräds

av den som är legal ställföreträdare enligt registreringsbevis'

Biträde

En medlem kan vid föreningsstämman ha med sig högst ett biträde för att ge medlemmen mdjlighet till

såkkunnig hjålp på stämman i t ex ekonomiska, tekniska eller juridiska frågor. Enda,st medlemmens make

eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna. Bitrådet behöver inte
förete fullmakt.
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Ordlista
eutÄoerulrucSnu-cÅneeR är tillgångar i fören-
ingen som år avsedda för långvarigt bruk.

AVSKRIVNINGAR år den kostnad som motsvarar
vårdeminskning på bl.a. foreningens byggnad och
inventarier. Avskrivningar görs för att fordela kpstna-
der på flera år.

AVsÄTTNINGAR är för en bostadsrättsforening
en reservering för framtida underhåll av fastiqheten.
Avsättningar styrs av föreningens stadgar och
stämmobeslut.

BALANSRÄKNINGEN visar föreningens samtliga
tillgångar, eget kapital, ävsåttningar och skulder per
bokslutsdagen.

DRIFTSKOSTNADER år kostnader för löoande funk-
tioner i en fastighet. Exempel på driftskostnader i en
bostådsrättsförening år vårme, el, vatten och avlopp.
städning, sophämtning och fastighetsskötsel.

EGET KAPITA[ är föreningens nettotillgångar, d,v.s.
skil lnaden mellan ti l lgångar och skulder.

FASTIGHET år fast egendom som år upptagen eller
ska upptas i fastighetsregistret. En fastighet är bygg-
nad och mark eller bara mark.

FOND TÖR YTTRE UNDERHALI är en fond som
föreningen enligt stadgar och/eller stämmobeslut gör
en reservering ti l l  årl igen,

FÖRENINGSSTÄMMAN år ett sätt för medlemmarna
att utöva inflytande i föreningen. Ordinarie förenings-
stämma innehåller årets bokslut och här kan man åven
välja nya styrelseledamöter.

FÖRUTBETALDA INTÄKTER är bokfÖrda och betalda,
men avser kommande räkenskapsår, t.ex. årsavgifler
eller hyror.

FÖRUTBETALDA KOSTNADER är en kostnad som
föreningen betalt eller fått faktura på, men som helt
eller delvis hör till kommande räkenskaosår.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN år den del av års-
redovisningen som återger styrelsens redovisning av
verksamheten som text.

KORTFRISTIGA SKULDER är skulder som förfaller till
betalning inom ett år.

tÅNGFRISTIGA SKULDER är skulder som förfaller till
betalning om ett år eller senare.

oMsÄTTNtNGSTtLL6ÅNGAR år tillgångar avsedda
att omsåttas (såljas) och att innehas kortare ån tre år,
bl.a. kassa och bank.

PERIODISKT UNDERHÅLT ENLIGT
UNDERHÅLLSPLAN Utbyre/reparation som går att
planera och som finns med ifdreningens underhållsplan
för fastigheten ("underhåll som år planerat i tid, art och
omfattning") även kallat planerat underhåll. Exempel på
periodiskt underhåll enligt underhållsplan/planeral un-
derhåll år omläggning av tak, putsning av fasad, utbyte
av ventilationsanlåggning och utbyte av rörsystem.

REPARATIONER Utbyte/reparation av saker som gått
sönder utan att man kunnat förutse detta ("underhål
som syftar till att återställa en funktion som nått en
oacceptabel nivå"), även kallat felavhjålpande underhåll.
Exempel på reparationer/felavhjålpande underhåll
är skadegörelse, vattenskador och stuprör som
fryser sönder.

RESULTATRÄKNINGEN visar föreningens samtliga
intåkter och kostnader för perioden. Om intåkterna
har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott
och omvänt ett underskott.

STÄLLDA SÄKERH ETER avser de pantbrev/fastighets-
inteckningar som föreningen låmnat som såkerhet för
erhållna lån.

UPPTUPNA |NIäKTER år intåkter som tillhör räken-
skapsåret men som föreningen inte erhållit likvid för
per bokslutsdagen.

UPPTUPNA KOSTNADER är kostnader som tillhör
råkenskapsåret men för vilka föreningen inte har fått
någon faktura per bokslutsdagen.

AnSaVCtrf år medlemmarnas årliga tillskott av
medel för att anvåndas till den löpande driften och
de stadge-enliga avsåttningarna. Ärsavgiften år oftast
föreningens viktigaste och största inkomstkälla.

ÄRsRfpOvtsNlNG år en sammanstållning av fören-
ingens råkenskaper och forvaltning för ett räken-
skapsår och den ska behandlas av ordinarie förenings-
stämma. Ärsredovisningen ska omfatta förvaltningsbe-
rättelse, resultatråkning, balansråkning och noter.

SPAR DrN ÅRSRTOOVISt'trte,
DET ÄR EN VÄRDEHANDLING!




