
Brf Stjärnhusen Stockholm

Kallelse till extra föreningsstämma 2023

Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen Stockholm till extra
föreningsstämma. Föreningsstämman kallas för att:

- genomföra fyllnadsval till styrelsen
- besluta om förslag till ändrade stadgar till följd av bl.a. lagändringar

Datum: Tisdagen 7 mars 2023

Tidpunkt: 18:00

Plats: Föreningens gästlägenhet, vid Sjöbjörnsvägen 16

Dagordning:

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande vid stämman

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av en justeringsman tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter

9. Beslut om ändring av föreningens stadgar

10. Stämmans avslutande
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Information om fyllnadsval

En ledamot och en suppleant valde under hösten att lämna styrelsen till följd av tidsbrist.
För att undvika en situation där flera nya ledamöter och suppleanter tillsätts alldeles inpå
sommaren (i samband med ordinarie föreningsstämma), vill styrelsen utföra ett
fyllnadsval redan under våren för att kunna förlänga introduktionstiden för nya
styrelsemedlemmar.

Information om stadgeändring

Lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet medför att föreningens stadgar bör ändras. I
samband med detta har styrelsen valt att också göra en generell översyn av stadgarna.
Sammantaget berör ändringarna fyra områden:

● anpassning till ändringarna i bostadsrättslagen den 1 januari 2023 (SFS 2022:1026)
● möjliggöra för föreningen att låta kostnaden för t.ex. bredband utgöra ett

obligatoriskt tillägg i stället för att inkluderas i årsavgiften.
● ta höjd för ökade kostnader för överlåtelse- och pantsättningsavgifter.
● vissa tillägg, förtydliganden och språkliga justeringar.

Ändringar av föreningens stadgar kräver att förslaget godkänns på två efter varandra
följande stämmor. Den första omröstningen sker därför på den nu aviserade extra
föreningsstämman. Om förslaget godkänns på extrastämman kommer det att tas upp för
omröstning även på ordinarie föreningsstämma.

Förslaget till ändrade stagar finns att ladda ner från stjarnhusen.info och delas ut till
medlemmar efter begäran till info@stjarnhusen.info ELLER genom att lägga en lapp med
namn och adress i föreningens brevlåda vid Sjöbjörnsvägen 16.

Bästa hälsningar,

Styrelsen
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