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Härmed kal las medlemmarna i Bostadsrättsfören i n gen Fjä!lvattnet ti ll

Ordinarie fören in gsstämma

Tid: Lördagen den I juni 2013, kl. 14.00
Plats: Tokeryds Herrgård,

Jönköping

Vid föreningsstämman skall följande ärenden förekomma:

a) Upprättande av forteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

b)Val av ordförande vid stämman.

c) Val av två justeringsmän samt utseende av protokollförare.

d) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

e) Föredragnin g av styrelsens årsredovisni ng.

f) Föredragning av revisorernas berättelse.

g) Fastställande av resultat- och balansräkning.

h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

i) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

j) Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter.

k) Fråga om arvode, rese- och traktamentsersättning till styrelse och revisorer.

l) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

m) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

n) Fråga om tillsättande av valberedning.

o) Styrelsens förslag till nedskrivning av fastighetens bokförda värde.

o) Övriga istadgeenlig ordning inkomna ärenden

p) Fråga om var nästa års ordinarie föreningsstämma skall hållas.

q) Frågestund med övriga frågor.

Med denna kallelse bilägges styrelsens proposition betr. nedskrivning av fastighetsvärdet,
årsredovisning för är 2012jämte revisionsberättelse.

Tännäs 13 05 08
STYRELSEN



Proposition tiil Brt Fjällvattnets ordinarie föreningsstämma I juni
2013

Brf Fjällvattnets fastigheter har alltsedan starten bokforts till anskaffningsvärdet
22 572 000 kr. Några avskrivningar har alltså inte gjorts. Enligt direktiv bl. a från
föreningens revisorer bör foreningen löpande göra avskrivningar om 10Ä på bokfört
fastighetsvärde. Föreningen har fn ett taxeringsvärde på 8 090 000 kr vilket
motsvarar ett marknadsvärde på c:a 10-1 1 Mkr.

Styrelsen anser att en avskrivning på nuvarande bokfört värde med 1% skulle
medföra stora kostnader för föreningen.

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen föreningsstämman
att skriva ned fastighetens värde till 10 Mkr per 2013-12-31 och samtidigt skriva
ned inbetalade andelsavgifter med motsvarande belopp lika med 11.172.000
kronor.

Tännäs den B maj 2013


