


Brf Killingen 11 – 702001-1214 

 
 

Stockholm, 2021-05-25 

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Datum & Tid: onsdag den 9:e juni kl. 19:00 
Plats: Innergården 
 

OBS! Om möjligt ta med egen stol. 
Vi sitter utspridda på gården med hänsyn till 
rådande Corona situation. 
 
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 revisionsberättelsen 
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Beslut om resultatdisposition 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13. Beslut om arvoden för styrelseledamöter & revisor nästkommande år 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15. Val av revisor och revisorssuppleanter 
16. Val av valberedning 
17. Föreningens stadgar/ordningsregler samt medlemmars ansvar 
      - Byggnadsregler 
18. Genomgång av styrelsens fastställda budget 
19. Stämmans avslutande 
 

Viktigt! 
Du som inte kan eller vill delta, vänligen utse ett ombud som företräder 
dig vid omröstning på stämman. 
 

Välkommen! 
 

//Styrelsen  











































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!







 
 

 

FULLMAKT 

 

För __________________________________________________________________ 

  

att vid föreningsstämman i Brf Killingen 11. 

  

den 9 juni 2021 föra min talan och utöva min rösträtt. 

  

__________________den________/________ 20____ 

ort 

  

___________________________________________________/_________________ 
Namnteckning / Lägenhetsbeteckning 

  

_____________________________________________________________________ 
Namnförtydligande 

 



Noteringar: 
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