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Kallelse   till   föreningsstämma   
Styrelsen   för   Bostadsrättsföreningen   Fika   Malmö,   kallar   till  

föreningsstämma   tisdag   den   19   maj   2020   kl.   19:30  
på   Park   Inn,   Sjömansgatan   2,   21111   Malmö  

 

Dagordning  
 
1. Föreningsstämmans   öppnande  
2. Val   av   ordförande   vid   stämman  
3. Anmälan   av   ordförandens   val   av   sekreterare  
4. Godkännande   av   röstlängd  
5. Fastställande   av   dagordningen  
6. Val   av   två   personer   att   jämte   stämmoordföranden   justera   protokollet  
7. Val   av   minst   två   rösträknare  
8. Frågan   om   föreningsstämman   blivit   utlyst   i   behörig   ordning  
9. Genomgång   av   styrelsens   årsredovisning  
10. Genomgång   av   revisorernas   berättelse  
11. Beslut   om   fastställande   av   resultaträkning   och   balansräkning  
12. Beslut   om   användande   av   uppkommen   vinst   eller   täckande   av   förlust   enligt  

fastställd   balansräkning  
13. Beslut   i   fråga   om   ansvarsfrihet   för   styrelsens   ledamöter  
14. Beslut   om   antal   styrelseledamöter   och   suppleanter  
15. Beslut   om   arvoden  
16. Val   av   styrelseledamöter   och   suppleanter  
17. Beslut   om   antal   revisorer   och   suppleant  
18. Val   av   revisor/er   och   suppleant  
19. Beslut   om   antal   ledamöter   i   valberedningen  
20. Val   av   valberedning,   en   ledamot   utses   till   valberedningens   ordförande  
21. Övriga   ärenden,   vilka   angivits   i   kallelsen  
22. Föreningsstämmans   avslutande   
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Bilaga   1,   Antagande   av   nya   stadgar  
 
Antagande   av   nya   stadgar,   andra   beslutet.   Första   beslutet   togs   2019-12-17   med  
fullständig   majoritet.  
 
Styrelsens   förslag   till   nya   stadgar   för   Brf   Fika   delades   ut   till   alla   medlemmar   i  
December   2019,   och   finns   att   läsa   i   sin   helhet   på   föreningens   hemsida  
www.brffika.se   
 
Styrelsen   föreslår   stämman   att   bekräfta   det   första,   enhälligt   tagna   beslutet   på   extra  
föreningsstämma   2019-12-17,   om   att   anta   styrelsens   förslag   till   nya   stadgar.  
 

  

http://www.brffika.se/
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Bilaga   2,   Inkomna   motioner  

Motion   1   -   Kattnät   på   balkong  
Inskickad   av   Johannes   Wind   2020-01-27  
 
Bakgrund  
Jag   vill   ge   möjlighet   till   att   katter   till   medlemmarna   i   föreningen   ska   kunna   gå   ut   på  
balkongerna   och   vill   därför   genomföra   en   omröstning   för   att   sätta   upp   kattnät.  
Styrelsen   nekade   beslutet   i   höstas   med   anledning   av   utseendemässiga   skäl   samt   att  
det   täcker   utsikt   för   grannar.   Men   eftersom   kattnätet   är   av   genomskinligt   syntetiskt  
material   och   inte   kommer   ha   någon   åverkan   på   byggnadens   fasad   vill   jag   lyfta   upp  
frågan   om   tillåtelse   till   föreningens   medlemmar.  
 
Förslag   till   beslut  
Omröstning   för   tillåtelse   till   att   kattägare   i   föreningen   får   lov   att   sätta   upp   kattnät  
enligt   följande.   
 
Kriterier:  

● Kattnätet   är   av   transparant   material.  
● Upphängande   konstruktion   får   inte   ha   någon   åverkan   på   byggnadens   fasad.  
● Utsikten   för   grannar   med   intilliggandes   balkong   ska   inte   störas.   

Om   en   medlem   i   föreningen   upplever   att   ett   kattnät   stör   utsikten   och   medlemmen   har  
sin   balkong   direkt   intill   en   balkong   med   kattnät,   måste   kattnätet   tas   ner.  
 
Styrelsens   kommentar  
Balkongen   är   en   biarea   där   styrelsen   ansvarar   för   underhåll   samt   säkerhet   på   och  
runt   området.   Om   någon   del   av   anordningen   faller   ner   och   skadar   någon   är   styrelsen  
ansvarig.   Då   ingen   åverkan   får   göras   på   fasad   såväl   som   balkongräcke   samt  
balkongplatta,   ser   vi   att   det   kan   bli   svårt   att   förankra   och   säkra   den   konstruktion   som  
efterfrågas   i   motionen.   
 
För   grannar   och   boende   runt   om   kan   en   skrymmande   konstruktion,   även   om   nätet   i  
sig   är   mer   eller   mindre   transparent,   upplevas   som   störande   då   den   i   någon   mån  
ändå   skymmer   utsikt   från   balkong,   såväl   som   fönster.   Innätade   balkonger   kan   även  
störa   helhetsbilden   av   fasaden.  
 
Styrelsen   föreslår   stämman   att   motionen   avslås.  
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Information   från   styrelsen   med   anledning   av  
ordinarie   föreningsstämma   i   Brf   Fika   Malmö   och  
corona   
 
På   grund   av   rådande   corona-pandemi   har   Riksdagen   infört   en   särskild,   tillfällig,   lag  
(SFS   nr:   2020:198)   som   gör   det   möjligt   att   poströsta   inför   stämman,   i   stället   för   att  
närvara   personligen.   Poströstning   är   genom   lagen   möjligt   oavsett   vad   som   annars  
anges   i   lag   och   i   föreningens   stadgar.   
 
Den   19   maj   är   det   dags   för   vår   föreningsstämma.    Med   hänsyn   till   rådande  
pandemi   ber   vi   er   dock   att   inte   närvara   personligen,   utan   att   istället   utnyttja  
möjligheten   till   poströstning.    Detta   för   att   minska   smittspridningen   så   gott   det   går  
inom   vår   förening,   och   ta   hänsyn   till   varandra.  
 
Du   poströstar   genom   att   skicka   bifogad   blankett   till   föreningen,   med   ifyllda   svar  
under   respektive   punkt.   Se   närmare   information   på   själva   blanketten.   Har   du   frågor,  
hör   av   dig   till   oss   i   styrelsen.   
 
Utöver   att   ta   ett   andra   beslut   i   fråga   om   antagande   av   nya   stadgar   har   vi   valt   att   inte  
lämna   några   ytterligare   förslag   från   styrelsen   i   år,   eftersom   det   inte   finns   möjligheter  
till   en   öppen   diskussion   på   stämman.   Skulle   det   dyka   upp   saker   som   inte   kan   anstå  
till   nästa   årsstämma   är   det   möjligt   att   ha   en   extra   stämma.   Vi   följer   situationen  
angående   corona-pandemins   utveckling   och   återkommer   med   mer   information,   om  
det   blir   aktuellt.   
 
Föreningens   årsredovisning   finns   att   läsa   på   hemsidan    www.brffika.se ,   samt   i   fysiska  
exemplar   att   låna   (och   att   lägga   tillbaka)   i   föreningens   trapphus.  
 
Vi   gör   alla   vårt   bästa   för   att   bidra   till   en   så   hänsynsfull   och   lite   smittsam   miljö   som  
möjligt,   och   följa   de   rådande   rekommendationer   och   riktlinjer   som   finns.   Stort   tack   för  
er   förståelse.  
 
Har   du   frågor   med   anledning   av   detta,   hör   av   dig   till   oss   i   styrelsen   på  
styrelsen@brffika.se   
 
Med   vänliga   hälsningar  
Styrelsen   i   Brf   Fika   Malmö   

http://www.brffika.se/
mailto:styrelsen@brffika.se

