
BRF Västra Åkanten Organisationsnummer: 769625-4221 

Kallelse 
 
Styrelsen för BRF Västra Åkanten kallar härmed till 
ordinarie föreningsstämma 
 
Dag: Onsdagen den 17 juni 2020 
Tid: 18.30 
Plats: Kviberg SERNEKE-arenan, konferenslokal plan 2. 
 
Meddelande om närvaro eller utebliven närvaro meddelas styrelsen. Anmäl dig på 
listan i trapphuset. Om du vill närvara genom ombud, tillförsäkra att ombudet har med 
sig en skriftlig, daterad fullmakt som ej är äldre än ett år gammal räknat från 
tidpunkten för stämman. Vänligen använd bifogad fullmakt. 
 
Styrelsen har med anledning av tillfällig lag (2020:198) om tillfälliga undantag för 
föreningsstämmor beslutat att tillåta 1 ombud och 2 fullmakter vid årets 
föreningsstämma. 
 
Årsredovisning är klar och finns på hemsidan. Önskar du få ett utskrivet ex vänligen 
kontakta styrelsen på info@brfvastraakanten.se. 
 
Dagordning  
 

1) Öppnande 
2) Val av stämmoordförande  
3) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  
4) Fastställande av röstlängd.  
5) Godkännande av dagordningen  
6) Val av två justerare tillika rösträknare  
7) Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  
8) Föredragning av styrelsens årsredovisning  
9) Föredragning av revisionsberättelse 
10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
11) Beslut om resultatdisposition 
12) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
13) Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 
14) Beslut av antal ledamöter och suppleanter  
15) Val av styrelseledamöter och suppleanter  
16) Val av revisorer och revisorssuppleant  
17) Val av valberedning  
18) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende  
19) Avslutande  

 

Välkomna!  



BRF Västra Åkanten Organisationsnummer: 769625-4221 

Bilaga 1 
 
Motion 1 Återinförande av portkoder 

 

 

  



BRF Västra Åkanten Organisationsnummer: 769625-4221 

Svar på motion 1: Återinförande av portkoder 

 

 

  



BRF Västra Åkanten Organisationsnummer: 769625-4221 

Bilaga 2 
 
Förslag från styrelsen: Solceller 
 
Bakgrund 

De senaste åren har det skett en snabb tillväxt för solceller, både i Sverige och i 

världen. Kostnaden för att investera i solceller går stadigt nedåt. Hos 

Energimyndigheten är möjligt att ansöka om ett investeringsstöd upp till 20 procent 

av investeringskostnaden. Myndigheten har också tagit fram en helt ny solelportal för 

att göra det tydligare och enklare att hitta relevant information. 

 

Eftersom vi BRF Västra Åkanten har tillgång till tak i bra riktning mot solen vill 

styrelsen föreslå en utredning om lönsamhet för en investering i solceller. 

En uppskattad elproduktion från en solcellsleverantör är att anläggningen skulle 

kunna producera 40-50% av fastighetens årliga elförbrukning (allmänna ytor). 

Avbetalningstiden med  inräknat bidrag är uppskattad till 10 år. 

 

Förslag till beslut/yrkande 

att styrelsen ska utreda om bostadsrättföreningen har förutsättningar att investera i 

solceller. Om en god lönsamhet föreligger utredningens resultat bör styrelsen få 

stämmans mandat att gå vidare med investeringsplaner. 

  



BRF Västra Åkanten Organisationsnummer: 769625-4221 

Bilaga 3 

 
Fullmakt  
 
För………………………………………….att vid föreningsstämman i BRF Västra 

Åkanten den 17 juni 2020 föra min talan och utöva min rösträtt. 

Ort och datum……………………………………………………….. 

Namnteckning……………………………………………………….. 

Namnförtydligande………………………………………………….. 

Lägenhetsbeteckning………………………………………………… 

 


