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Kallelse till ordinarie föreningsstämma 
 

 

 
Anslås t.o.m. 2022-06-21 

Medlemmar i HSB Bostadsrättsförening Annexet i Täby kallas härmed till 
ordinarie föreningsstämma. 

Tid: tisdag 21 juni 2022 kl. 19.00 

Plats: Tält på gräsmattan på parksidan utanför Annexet 

Innan stämman, kl. 17.00, bjuder vi in till buffé med libanesisk och svensk mat. Se separat 

inbjudan. Anmälan till mat samt info om ev. allergier ska göras via lapp i styrelsebrevlådan 
på parksidan mellan port 4 och 6. Senast 13 juni behöver vi ha din anmälan. 

Under stämman kommer förslag till beslut att presenteras gällande övertagande av 
underhållsansvar för fönster. Se information bifogat. 

Informationspunkter utanför dagordningen: 

1. Information om TR2-trapphus 

2. Steg 1 i att göra i ordning Parksidan 

3. SVAF/TFAB 

4. Information om Biblioteksgångens ombyggnad 

5. Informationspunkt om tvisten med Boetten. Advokat Ola Thored 

medverkar. Förbered gärna frågor som du med fördel lämnar in innan 

stämman. 

 

✂ ------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

FULLMAKT   för ___________________________________________________________ 

att vid föreningsstämman i HSB Brf Annexet i Täby den 21 juni 2022 föra min talan och utöva min 

rösträtt. 

Lgh objekt nr (3 siffror) _________ Ort _________________  Datum  _____________________ 

 

Namnteckning  ______________________________________________________________ 

Namnförtydligande ___________________________________________________________  



 
Brf Annexet 2022-05-25 

Dagordning, ordinarie föreningsstämma 

 

 

 
Anslås t.o.m. 2022-06-21 

Dagordning 

6. Föreningsstämmans öppnande 

7. Val av stämmoordförande 

8. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

9. Godkännande av röstlängd 

10. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

11. Godkännande dagordning 

12. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

13. Val av minst två rösträknare 

14. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

15. Genomgång av styrelsens årsredovisning 

16. Genomgång av revisorernas berättelse 

17. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

18. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 

19. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

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

styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda 

som valts av föreningsstämman 

21. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

22. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

23. Presentation av HSB-ledamot 

24. Beslut om antal revisorer och suppleant 

25. Val av revisor/er och suppleant 

26. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

27. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 

28. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga 

representanter i HSB 

29. Motioner - Ingen inlämnad motion 

30. Byte av fönster - Styrelsens förslag till beslut gällande övertagande av 

underhållsansvar 

31. Föreningsstämmans avslutande 


