Härmed kallas medlemmarna i Brf Insjön till ordinarie årsstämma
Tid: torsdag 2 juni 2016, kl 19.00
Plats: föreningslokalen, baksidan Freyvägen 2C

Dagordning
1.

Val av ordförande för stämman

2.

Anmälan av ordförandens val av protokollförare

3.

Godkännande av röstlängd

4.

Fastställande av dagordningen

5.

Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet

6.

Fråga om kallelse behörigen skett

7.

Styrelsens årsredovisning

8.

Revisorernas berättelse

9.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

10.

Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

11.

Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

12.

Fråga om arvoden

13.

Val av styrelseledamöter och suppleanter.

14.

Val av revisorer och suppleanter

15.

Val av valberedning

16.

Erforderligt val av representation i HSB

17.

Övriga anmälda ärenden
• Motion från Mikael Wendel angående stängning av grovsoprum (se baksidan)

Efter avslutad stämma kommer utrymme ges för allmän frågestund.

Saltsjöbaden i maj 2016
Styrelsen Brf Insjön
Forts. >>>>>>>>

Motion angående grovsoprummet
Då det kastas felaktigt material i grovsoprummet såsom byggavfall/elektronik vilket bidrager
till höga kostnader bör vi stänga detta och hänvisa till Östervik återvinningstation.
Om möjligt använda en märkt container i soprummet utomhus till papp och tidningar.
Mikael Wendel

Styrelsens rekommendation
Under 2015 ökade föreningens kostnader för grovsovrummet till cirka 45 000 kr. Dessvärre är
en mycket stor del av vad som slängs i grovsovrummet sådant som inte borde hamna där. Det
slängs stora mängder förpackningar, elskrot och byggavfall, dvs sådant som borde lämnas till
återvinningen. Det som slängs i grovsoprummet hamnar inte i återvinningen. Resultatet blir i
stället att föreningens medlemmar får betala onödigt mycket pengar för en hantering som inte
gynnar miljön. Eftersom det finns återvinningsstationer vid Igelboda station och Tippen,
liksom i Östervik, föreslår styrelsen att stämman bifaller motionen om att stänga
grovsoprummet. För mer skrymmande saker som behöver slängas kan föreningen ordna så att
det finns en container på plats i samband med höst- eller vårstädningen av trädgården.

