
Kallelse

Mdlemmarna i Bostadsr*thftr€Ndng l{iälmaren i Malmo hllas trärnred till udinarie
föreningssHnma &nt| Juni2mt H. 16.m.

Lokal: menn*n

DAGORDNING

t.@

2. Codkihmnde av dagordningen

3. Val av stämuodförm&

Val av stimsffidftirån& till l{enrik Hem&up.

4. Änn:ilan av Smmoqrdftra*nsval av pnronolsdförare

Tim Svenssm väjs till sdilctsrarc"

5. Vål av tväjuetenare tillib rtterätnare

Bsgl Samrclscm och Jack Bratt viljr till juserare-

6. RågBoE ry bltuit shdg€Eldigtud)'st

Ja

7. Rstsffilaude av rttedängd

Röstlsngd€n faseäls.

8. Rrcdragning av sqpehem årmedoviming

ltatr til päbffijat rcnovcringar av vattensl@ Hgmlroter i rrypgbg 3A. FumAhingen hs
Eckt ttpp till Wlo tt trt8lifGrm för åfiersglhndet av de vattemladade ttgcnhcemr Uover
def,a hr döt itrb gifi$ några $erc ftnäneing under 2m0
Försåkingen kommer titcka samtligs kostnader för vattenläckan samt 20olo
av kostnaden för byte av värmerören.
9, ffiagilingffrr revimras ktittelm %f

M#



Bengl S@trchs g& igpnon år$syisningen i houtadrag; hn har även kmuolkrd alla
falcurm m har inkommit till feeningen"

mreninpn br fll'@t stm dden av lånm från S:rcdbont lin lia*lsbanh f& an lamm
sänkartuhrna

nUreoinp lru idag inhmst frfo avgifter, Lyrr av lokal och cn uiBenhe samt nthyrning i
andrahau{ i4 f,r d€t E lägenhcbr rm hyrs ut i adrahand.

Åersmt*cl R€nsvEdng Iirc i öivriga exierta koshabrtrd 5.

Tidigue århr rtvissr haft fa*nnemat arv* 12 00(xrr, ryvG säte lopa*.

10. Beelut m frnsltande av resulnt- och balamakning

Resulbt- ocft balmfitning faststätl*

11. Beslut m rculltffisposidm

Beslut ön rcsulffiispoeition fasgtälls.

12" Bdut m mswsrihcr fAr eg@sen

Beslut om msrnrsfrihet fcr stynfsen lirstsdls.

13. B€8lut om arvoden åt st5ndsen ah reviwerför rägtkomna* vertcsamhetdr.

tseslut om arvofu åt ut5rudsen och rcvim f{h dsdrrrnnan& vetbanhebår, faststäfis;

14. Val av etynlsekdmöeroch srpfleantr

S-tänrman godkilinner ralMningems föredag att viilja in Bjöm Olsem, chcar Sk% ch Tim
Svenssm m et5grdsdedaurtler ft|1 näctftornrnande tr"å vefumhgår.

lvlalh SjöHm rnrnäler sitt intcsse atr väljas in som styrelselodamt"

$äsnan röek iB l{atin sjöhdm för ffitkouunm& två verlcsamtretsår.

15. Val av rwisqeroch rcvisuwrp$eant

S$srnan gedkåmcrtälbercdningens ftlreelag an r€ljaBengt såmuelss@ ,* fo*o
interseviry fir lffsftommde verbamh€dr.

u{,r6-År'fu,

tö, Väl nv rnalketing f#ffi*"rff-*t'ffiff{T{ F
'{/



S6mrm h ingst förCng på valbereing. Sgrelcen ruvrrar fmtac m valbercdning

17. Av en5ndsen till s0ämmn hfin{lilm frågg ssntav fueniraemedlem amf,lt il€ilde

Inget

18. AvduHn&

Ståmrnan avshfiar.

Prutsk{rlfförere

Jack Bratt


