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HSB SÖDERTÖRN 

    Till 

    Fullmäktigeledamöterna i 

    HSB Södertörn, 

    HSB Södertörns styrelse och 

     HSB Södertörns valberedning 

 

KALLELSE TILL HSB SÖDERTÖRNS ORDINARIE 
FÖRENINGSSTÄMMA 2020 

Som fullmäktige för din bostadsrättsförening kallas du härmed HSB Södertörns ordinarie 

föreningsstämma 2020.  

 

Föreningsstämman kommer hållas enbart genom poströstning den 30 juni 2020. 

Fysiskt närvarande på föreningsstämman är stämmoordförande, protokollförare, rösträknare 

tillika justerare. 

I denna kallelse finns den formella dagordningen. 

STÄMMOHANDLINGAR 

Handlingar till fullmäktigesammanträdet hämtar och laddar du ner på hsb.se via denna länk: 

https://www.hsb.se/sodertorn/om-hsb/organisation-och-agarinformation/sodertorn/arsstamma/ 

 

Följande DAGORDNING kommer att behandlas på fullmäktigesammanträdet: 

1. Föreningsstämmans öppnande 

2. Val av stämmoordförande (bilaga 01) 

3. Anmälan om 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. Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på  

HSB Riksförbunds föreningsstämma (Föreningsstyrningsrapporten 2019) (bilaga 02) 

11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning (bilaga 03) 

12. Genomgång av föreningsgranskarnas rapport (bilaga 02) 

13. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse (bilaga 03) 

14. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen (bilaga 03) 

15. Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning (bilaga 03) 
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16. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

(bilaga 03) 

17. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör (bilaga 03) 

18. Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen (bilaga 04) 

19. Beslut om medlemsavgift till HSB Södertörn för år 2021 (bilaga 05) 

20. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 

ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning (bilaga 06) 

21. Val av styrelsens ordförande (bilaga 07) 

22. Beslut om antal styrelseledamöter (bilaga 07) 

23. Val av styrelseledamöter (bilaga 07) 

24. Beslut om antal revisorer (bilaga 08 a) 

25. Val av revisorer (bilaga 08 b) 

26. Beslut om antal föreningsgranskare (bilaga 08 a) 

27. Val av föreningsgranskare (bilaga 08 a) 

28. Fastställande av valberedningsinstruktion (bilaga 09 a-b) 

29. Beslut om antal ledamöter i valberedningen (bilaga 10) 

30. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande (bilaga 10) 

31. Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma (bilaga 10) 

32. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden 

som angivits i kallelsen – finns inga 

33. Föreningsstämmans avslutande 

 

Handlingar till fullmäktigesammanträdet finns att hämta och ladda ner på hsb.se. 

Välkommen att delta genom poströstningen. 

HSB Södertörn 

 

Jimmy Bergman 

e.u. 

 


