
 

  

 

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA FÖR 
HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I 
STOCKHOLM  

Sista dag att avlämna poströst: torsdagen den 28 oktober 2021.  

Använd denna länk för att komma till poströstningsformuläret: 

http://www.anpdm.com/survey-

public/424B5D4678474A5B4B7940/41475847784444594671/##SubscriberIdEncryp

ted##  

Föreningsstämman kommer att genomföras fredagen den 29 oktober 2021 genom poströstning. 

Vid detta tillfälle kommer medlemmarnas poströster att räknas och stämman kommer att 

protokollföras. Föreningens medlemmar kommer inte att få möjlighet att närvara i 

stämmolokalen.  

Styrelsen i HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm har vid sitt styrelsemöte den 

21 september 2021, beslutat att extra föreningsstämma ska genomföras med enbart 

poströstning för att minska risken för smittspridning av covid-19. 

Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget genomförs på ett sådant sätt att 

risken för smittspridning av coronaviruset minimeras. För att minska smittspridningen har en 

tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att en föreningsstämma ska 

genomföras med enbart poströstning.   

INFORMATION INFÖR POSTRÖSTNING 

Styrelsen har utifrån dagordningen till den extra föreningsstämman upprättat ett 

underlag för poströstning. Formuläret nås via denna länk.   

Kallelsen tillsammans med ”Information angående extrastämma för röstning om 

övernattningsrummet” finns också på föreningens hemsida 

https://www.hsb.se/stockholm/brf/morkullan/ för nerladdning. 

 

Vänligen kontakta styrelsen skyndsamt om du har behov av att få formuläret till dig på annat 

sätt. Ring då vår ordförande Gisela Wickberg 0708- 93 93 08 eller mejla till info@morkullan.nu 

Medlemmar som avgivit poströst kommer att föras in i röstlängden och ses som deltagande vid 

föreningsstämman.  

Om du har frågor om poströstningsmaterialet, vänligen kontakta föreningens styrelse via brev 

eller mejl info@morkullan.nu.  

STYRELSENS UPPLYSNINGSPLIKT 

När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt 

till föreningen senast den 19 oktober 2021. Begäran skickas till styrelsen per brev eller mail till 

info@morkullan.nu 
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Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast den 24 oktober 2021 och kommer att: 

• Hållas tillgängligt hos föreningen 

• Skickas till medlem som ställt frågan  

• Publiceras på föreningens webbplats: 

https://www.hsb.se/stockholm/brf/morkullan/nyheter/ 

DAGORDNING 

 

1. Föreningsstämmans öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

4. Godkännande av röstlängd 

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma 

6. Godkännande av dagordning 

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

8. Val av minst två rösträknare 

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

10. Beslut om övernattningslägenheten ska exploateras eller inte. 

11. Föreningsstämmans avslutande 

 

Välkomna med era poströster! 

/Styrelsen  

HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm 

https://www.hsb.se/stockholm/brf/morkullan/nyheter/

