
Stockholms Garnisons Brf nr 1 Org nr: 715200-1652 2019-05-02 

 

Sida 1 av 5 

 

  

Kallelse till SGB 1 ordinarie föreningsstämma 2019. 
   

 

Medlemmarna i Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 kallas  

härmed till ordinarie föreningsstämma.  

 

 

 

 

 

  

Tidpunkt: Onsdagen den 22 maj 2019 klockan 19.00 

 Kaffe serveras från 18.30 

 

Plats: Frösunda fritidsklubb (Sockerbiten) 

 Se pilar Regementsgatan  
 

 

Årsredovisningen delas ut i lägenheterna och finns att läsa på hemsidan: 

www.sgb12.se. 

 

 
 

VÄLKOMNA 
 

Ritorp  2019-05-02 

 

Styrelsen  
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Förslag till dagordning på SGB 1 ordinarie föreningsstämma 2019-05-02

  

1.  Stämmans öppnande. 

2.  Godkännande av dagordning. 

3.  Val av stämmoordförande. 

4.  Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare. 

5.  Val av två justerare tillika rösträknare. 

6.  Fråga om stämman blivit stadgeenlig utlyst. 

7.  Fastställande av röstlängd. 

8.  Föredragning av styrelsens årsredovisning. 

9.  Föredragning av revisorns berättelse. 

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.  Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

15.  Val av revisorer och revisorssuppleant. 

16.  Val av valberedning.  

17.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem 

anmält ärende: Se bifogat underlag. 

Motion 1: Ommålning i trapphuset Regementsgatan 56. 

Motion 2: Upplåta område för pallkrageodlingar. 

Motion 3: Inköp av gång och löpband att placera utanför bastun. 

18.  Stämmans avslutande. 

 

Efter stämman kan styrelsen svara på frågor och ge ytterligare information 
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Motion nr 1 till SGB1 föreningsstämma 2019-05-22 

 
Motion till årsstämman den 22 maj - ommålning i trapphuset 

Regementsgatan 56 

Martin Rogemark <martin.rogemark@ica.se> 
Mån 2019-04-08 12:26 

Till: Stockholms Garnisons BRF Nr.1 <info@sgb12.se> 

 
Hej! 
Jag bor tillsammans med min tjej i huset regementsgatan 56 sedan lite mer än ett år tillbaka och 
trivs väldigt bra. Något jag har reagerat på sedan inflyttning är behovet av att trapphuset får ett 
ansiktslyft i form av en ommålning. Färger och kombinationer lämnar jag fritt för styrelsen att 
besluta om men är övertygad om att ett ljusare inslag hade lyft helhetsintrycket. 

 
Med Vänlig Hälsning 
Martin Rogemark 

 

 

Styrelsen yrkar på att motionen avslås, då alla trapphus ommålades 2012 och 20 års 

intervall är normalt. I budgeten finns inte utrymme för åtgärden. 
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Motion nr 2 till SGB1 föreningsstämma 2019-05-22 

 
 

Kjell Eriksson <kjell.e@telia.com> 
Fre 2019-04-12 16:40 

Till: Stockholms Garnisons BRF Nr.1 <info@sgb12.se> 

Hej! 
Här kommer mina motioner: 
 
 
1. Upplåta område för pallkrageodlingar 
 

Med vänlig hälsning 
 

Kjell Eriksson Rit 9 

 

 

 
Styrelsen yrkar på att motionen avslås, då tidigare erfarenhet är att medlemmar efter en tid 

upphör sköta om odlingar som utlovat. Vattenutkastare saknas på husen. 
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Motion nr 3 till SGB1 föreningsstämma 2019-05-22 

 
 

Kjell Eriksson <kjell.e@telia.com> 
Fre 2019-04-12 16:40 

Till: Stockholms Garnisons BRF Nr.1 <info@sgb12.se> 

Hej! 
Här kommer mina motioner: 
 
 
2. Inköp av gång och löpband att placera utanför bastun. 
 

 

Med vänlig hälsning 
 

Kjell Eriksson Rit 9 

 

 

 
Styrelsen yrkar på att motionen avslås, då lokalen är olämplig och för liten och 

angränsande lägenheter riskerar bullerstöras. Dessutom blir det konflikt med bastubokning 

(3 tim intervall). Inköp av kvalitetsutrustning (ej för hemmagym) är kostsam och kräver 

underhåll och service, därtill kommer ansvarsfrågan vid eventuella personskador. Det finns 

gott om gym i närområdet (t ex Ulriksdal, Gustaf III Boulevard, Gårdsvägen och 

Sockerbiten) med ändamålsenliga lokaler och utrustning. 

 

 

 

 

 


