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Kallelse till extra 
medlemsmöte i Brf Stormhatten

Måndagen den 13 december 2021 kl. 18.00.
Plats: OBS! Utomhus vid flaggstången.

Innan mötet så kommer Jämtlands Lucia och underhåller. Därefter bjuds det på 
Glögg, Lussekatter, och Pepparkakor. Medlemsmötet börjar ca 18.30.

1. Mötets öppnande
2. Fråga om kallelse skett i laga ordning.
3. Godkännande av närvarolista som röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare och 2 justerare av mötes-

protokoll.
6. Styrelsens förslag till stadgeändring § 3 Avgifter, angåen-

de avgift för andrahandsupplåtelse.
7. Valberedningens förslag till ny suppleant i styrelsen.
8. Mötets avslutande

Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning 
sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader.  

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan införas om styrelsen så beslutar. 

Avgift för andrahandsupplåtelse kan införas om styrelsen så beslutar. Om en lägenhet upplåts under 
en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som 
lägenheten är upplåten. 

 

4 § Fonder 

Inom föreningen skall finnas fond för yttre underhåll, yttre reparationsfond för föreningen. 

Inom föreningen skall finnas fond för inre underhåll, inre reparationsfond för medlemmarna.  

 

________________________________________ 

 

 

FÖRENINGSSTÄMMA 

5 § Ordinarie föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före april månads 
utgång. 

6 § Extra föreningsstämma 

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisorer finner skäl till det, eller när minst 1/10 
av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas 
behandlat på stämman. 

7 § Föreningsstämmans dagordning 

1) Öppnande 
2) Fastställande av dagordning 
3) Fråga om kallelse skett i laga ordning 
4) Godkännande av närvarolista samt fullmakter som röstlängd 
5) Val av presidium för stämman 

i) Ordförande 
ii) Sekreterare 
iii) Två protokolljusterare tillika rösträknare 

6) Föredragning av styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret 

Utdrag ur föreningens 
stadgar som styrelsen 
vill förändra. Tillägget är 
markerat i gult.
Stadgarna fínns att läsa 
på www.stormhatten.se
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Brandvarnare
Nu ska pipande brandvarnare i trapp-
husen vara ett minne blott. Batterierna 
kommer bytas en gång per år i samband 
med översyn. 

Motionsrummet
Där har vi haft en genomgång och utrym-
mesvägarna har märkts upp med självly-
sande skyltar och trådlösa brandvarnare 
har installerats.

Radon
Styrelsen har haft genomgång med 
HSB´s expert på ventilation och vi invän-
tar offerter på en lösning som går att tes-
ta i liten skala. Mer info kommer.

Soprummet
Kärlen för farligt avfall har kommit och 
nu har vi även fått klistermärken att mär-
ka upp dom med. De kommer inom kort 
placeras ut. Fortfarande gäller att depo-
ni, grovsopor, porslin med mera INTE ska 
slängas i soprummet.

Golvet är nu behandlat för att inte suga 
upp vätska på samma sätt som tidigare 
och väggarna har fått ny färg.
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Årsmöte 21 april är inställt!
Vi befinner oss i ett exceptionellt läge vilket också gör att vi behöver ta till exceptionella 
åtgärder. Anledningen till att årsstämman skjuts upp grundar sig på statsmaktens vädjan 
att göra allt vad vi kan för att begränsa smittspridningen av coronaviruset covid-19. En 
del av detta är att inte hålla större möten och sammankomster vilket styrelsen följer när 
den skjuter på stämman. Det borde bland medlemmarna finnas en bred förståelse för 
att inte hålla stämmorna.

Det är även en demokratifråga att så många som möjligt ska kunna medverka på stäm-
man. En årsstämmas viktigaste uppgift är att sätta punkt för räkenskapsåret genom att 
fastställa resultat- och balansräkning, besluta om resultatdisposition samt att besluta om 
styrelseledamöternas ansvarsfrihet. Att detta görs senare under året borde normalt sett 
inte utgöra något problem. 

Nytt datum för årsmötet är satt till 27 maj. Separat kallelse kommer.

Ställ upp för dina grannar
I dessa tider med coronapandemi vill vi passa på 
att slå ett slag för att hjälpa våra äldre grannar 
och minska smittspridningen till riskgrupperna 
med t ex matinköp eller annan handling. ICA Blå 
Center har även hemkörning av matkassar.

Störningar
Några medlemmar har hört av sig till styrelsen 
för att kolla vad som gäller om grannen uppre-
pade gånger stör. Här är några tips på hur man 
kan gå tillväga:

1. Försök tala med grannen som stör.
2. Upprätta en ”störningsdagbok”.
3. Finns det andra som blir störda? Se till att de 

också dokumenterar störningar.
4. Styrelsen talar med den störande.
5. Styrelsen skickar rättelseanmaning.
6. Om allvarliga störningar forstätter kan det bli 

tal om uppsägning

Inbrott
För tre veckor sedan blev flera källargångar/
förråd utsatta för inbrott och inbrottsförsök. Vi 
håller på se över de skadade dörrarna och hur vi 
kan öka säkerheten men vill påminna om vikten 
av att inte ställa upp ytterdörrar och att se till att 
alla dörrar alltid går i lås.

Lekstugan
Utsattes för skadegörelse så dörren lossnade 
från gångjärnen. Det är nu lagat.
 
Klotter
Två ställen har blivit nedklottrade. Sanering är 
beställd.

Hobbyrummet
Föreningen har fått ett verktygsskåp till skänks 
av Berndtssons Tryckeri AB. Där kommer verktyg 
för utlåning att finnas. Styrelsen har beslutat att 
måla om golvet för att öka trivseln och göra det 
enklare att städa lokalen.

INFORMATION TILL MEDLEMMAR I BRF STORMHATTEN

Återigen närmar sig en jul och belysningen i flaggstången är hissad. Kolla så 
dina brandvarnare fungerar och sitter där de ska sitta. Skaffa gärna brandfilt 
och brandsläckare.

Eftersom styrelsen vill förändra stadgarna för att möjliggöra för föreningen 
att ta ut en avgift för uthyrning i andra hand, då det är rätt mycket hantering 
kring detta, så krävs ett andra medlemsmöte med omröstning för att göra 
stadgeändringen giltig. I samband med  mötet, som hålls utomhus, kommer 
Jämtlands lucia på besök. Kom du också! Kallelse på baksidan av detta blad.

Advent
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