
Kallelse till föreningsstämma BRF Valkyrian 9 

Måndagen 17 maj 2021 kl. 18.30  

Utomhus på mellangården eller digitalt via Microsoft Teams 

Om du deltar utomhus kommer munskydd och handsprit erbjudas och vi ber dig ta 
med egen stol och respektera att vi sprider ut oss.  

Om du vill delta digitalt via Microsoft Teams måste du meddela detta i förväg via 
mail till brfvalkyrian9@gmail.com så att vi kan skicka ut länk.  

Agenda 

1. Stämmans öppnande  
2. Godkännande av dagordningen  
3. Val av stämmoordförande  
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst  
7. Fastställande av röstlängd  
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  
9. Föredragning av revisorns berättelse  
10. Beslut om fastställande av resultant- och balansräkning  
11. Beslut om resultatdisposition  
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
13. Fråga om arvode för styrelseledamöterna och revisorerna för kommande verksamhetsår  
14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer samt revisorssuppleanter  
15. Val av styrelseledamöter, suppleanter  
16. Val av revisorer samt revisorssuppleant  
17. Val av valberedning  
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 

enligt 37§  

 Motioner 

19. Stämmans avslutande  

 

 

 

 

 



Ingen förtäring kommer att serveras i år på grund av smittorisk.  

En lapp finns uppsatt i portalen där ni kan meddela om ni har för avsikt att delta på gården eller 
digitalt alternativt om ni inte har för avsikt att delta.  

Om ni har för avsikt att ej närvara vid mötet är det möjligt att skriva en fullmakt till annan 
medlem i föreningen, detta i syfte att visa engagemang samt att man kan delta i de omröstningar 
som kan påverka dig samt föreningens framtid. En person som är närvarande på stämman kan 
endast företräda 1 person via fullmakt.  

Årsredovisning samt mall för fullmakt finns tillgänglig på föreningens hemsida 
(www.brfvalkyrian9.se). 

Varmt välkomna! 
Styrelsen BRF Valkyrian 9 

Bilagor till punkt 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av 
föreningsmedlem anmält ärende enligt 37§  

Motioner 

Skapa liten yta för lek och umgänge på bortre innergården 
 
Vår förening har många småbarnsfamiljer, nu fler än på länge. På granngårdarna runtomkring upplåts mindre eller större lekytor för barn såsom ytor att 
cykla och spela boll på. Vi har en fin stor innergård mellan våra två hus som skapats för umgänge för vuxna. Vår bortre innergård upplevs både bortglömd 
och inte särskilt inbjudande för varken vuxna eller barn att vistas på.  
 
Pandemin har dessutom fört med sig att vi gärna vistas och träffar bekanta utomhus, så ytterligare en sittgrupp för umgänge skulle vara positivt i detta 
sammanhang.  
 
Vi föreslår därför att med måttliga ekonomiska medel bereda en yta för lek för föreningens egna barn på vår bortre innergård. Till detta en sittgrupp för 
vuxna så att även denna gård blir en plats som föreningens medlemmar vill och kan umgås på, likt sittgrupperna på mittgården men av enklare format.  
 
Syftet med detta skulle vara att föreningens egna barn får en liten yta tillgänglig för lek och rörelse, samt att öka trivsel och samvaro för föreningens 
medlemmar. Detta på en plats som idag endast består av en minimalt nyttjad grusplan.  
 
Inför denna motion har frågan ställts till mäklare som bekräftar att det är en värdehöjande faktor för föreningens samtliga medlemmar, om en lekyta finns 
för för föreningens egna barn på gården. Detta eftersom Vasastan har en stor andel barnfamiljer som värdesätter just detta när de letar nytt boende.  
 
Ytan som föreslås är norra delen av gården bakom gårdshuset, till vänster när man kommer ut från port E, det vill säga nedanför boenden och lokal i port D.  
 
Föremål som föreslås köpas in är:  
-en sandlåda med sand  
-en förvaringslåda för sandleksaker 
-en enkel gungställning 
-en sittgrupp för vuxna  
-en liten sittgrupp för barn 
 
En förutsättning för att detta ska bli lyckat att de som nyttjar denna yta tar hänsyn till boende i gårdshus som har balkong som vetter åt detta håll. Ansvar för 
att sköta om platsen skulle ligga på de föreningsmedlemmar som nyttjar den.  
 
I motionen ingår att motionärer samt eventuella frivilliga själva ordnar med beställning och iordningställandet av platsen under sommarhalvåret 2021.  
 
Budget: max 8000kr inkl leverans och iordningställande 
 
Med vänlig hälsning 
Charlotta och Erik Gröndal 
Hälsingegatan 14D 

 


