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Innan stämman inbjuds till lunch
Se bifogad kallelse

Kallelse med dagordning
Arsredovisnrng20TT
Revisionsberättelse
Proposition om stadgeändring
Hantering av personuppgifter
enligt det nya EU-direktivet, GDPR

Bilagor:



Härmed kallas med lemmarna i Bostads rättsfören i n gen Fjäl lvattnet ti ll

Ord i narie föreni ngsstämma

Tid: Lördagen den 2 juni 2018, kl. 14.00
Plats: Asgård Hedlandet, Mariefred..

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

b)Val av ordförande vid stämman.

c) Val av två justeringsmän samt utseende av protokollförare att jämte ordföranden
justera stämmans protokoll.

d) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

e) Fastställande av dagordning

e) Föredragning av styrelsens årsredovisning.

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 tlll 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 revidering av foreningens stadgar.

p) Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

q) Fråga om var nästa års ordinarie foreningsstämma skall hållas.

r) Frågestund med övriga frågor.

Med denna kallelse bilägges styrelsens proposition betr. revidering av foreningens stadgar,
årsredovisning för är 2017 jämte revisionsberättelse.

lnnan stämman inbjuds till lunch kl. 1230 på Asgård.
Anmälan till Bert Lambeck mail: berlam@swipnqtse

Tännäs 180429
STYRELSEN



Information till dig som är medlem i Brf Fjällvattnet

Nedanstående text handlar om den information som föreningen har om dig som är medlem i Brf
Fjällvattnet. Vi är skyldiga enligt svensk och europeisk dataskyddslagstiftning informera dig om
de uppgifter vi har om dig och dina medägare.

Vem ansvarar för mina personuppgifter och varifrån kommer dessa?

Efter det du blivit antagen som medlem i föreningen är det Brf Fjällvattnet som är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter och behandlingar som utförs med anledning av
medlemsrelationen.

Den främsta källan till personuppgifter om dig är du själv, dvs. sådana uppgifter som du lämnar
till oss i samband med inträdet iforeningen, såsom namn, födelsedatum, personnummer,
faktura- och leveransadress, e-postadress, eller telefonnummer.

Om du inte lämnar de personuppgifter som vi efterfrågar är det inte säkert att vi kan erbjuda dig
den service som du vill ha eller vidta andra åtgärder som du önskar. I vissa fall kan skyldighet
att tillhandahålla personuppgifter föreligga till följd av lagstadgat krav. Vi kommer tydligt att ange
när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller få del av viss
produkt eller tjänst.

All utlämning av dina personuppgifter kommer ske i enlighet med lag och vi kommer att
säkerställa att de personuppgifter som utlämnas endast behandlas för de ändamålför vilka de
utlämnats.

Lagring och gallring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras under den tid du är medlem och under den tid som är tillåten enligt
gällande lag. För behandlingar av personuppgifter där det inte finns någon laglig skyldighet eller
regel som anger en viss tidsperiod för lagring, ska inte dina personuppgifter lagras längre än vad
som är nödvändigt for de ändamålför vilka uppgifterna behandlas. Vi kan dock spara uppgifter
om dig även efter att ditt medlemskap har upphört om det är nödvändigt för att fastställa, göra
gällande eller försvara rättsliga anspråk. Senast 3 månader efter att uppgifter om dig inte längre
behövs raderas dessa.

Dina rättigheter

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter såsom
rätt till tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling
av dina personuppgifter samt rätt att återkalla samtycke. När behandling sker med stöd av s.k.
intresseavvägning (enligt artikel 6.1 f GDPR) har du rätt att när som helst göra invändningar mot
behandlingen. Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter
har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss i syfte att du
ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. (Gäller från och
med 25 ma12018)och du har rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet (i Sverige,
Integritetsskyddsmyndigheten) om behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven
enligt EU:s dataskyddslagstiftning.

Det ovan skiivna gäller även för ev. medägare till den(de) andel(ar) du äger.

Tännäs i maj 2O1B

Styrelsen Brf Fjällvattnet


