
Kallelse   

 

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Kraften i Lomma kallas härmed till 
ordinarie föreningsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 19.00 

Lokal: Lomma Folkets Hus, Strandvägen 120 

På stämman tas andra beslutet om nya stadgar för bostadsrättsföreningen. Första 
beslutet togs på stämman 2018-05-03 då stämman enhälligt beslutade att anta 
styrelsens förslag till nya stadgar. 

 

DAGORDNING 

1. Föreningsstämmans öppnande 
2. Val av stämmoordförande  
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
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. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
11. Genomgång av revisorernas berättelse 
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för 

styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda 
som valts av föreningsstämman 

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter  
17. Val av styrelseledamöter  
18. Presentation av HSB-ledamot 
19. Beslut om antal revisorer och suppleant 
20. Val av revisor/er och suppleant 
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB 
24. Andra beslutet om nya stadgar för bostadsrättsföreningen (3/4 majoritet krävs) 
25. HSB kod för bostadsrättsföreningar 
26. Instruktion för valberedningen 
27. Föreningsstämmans avslutande 

 

kl. 18.15  smörgås för de som har anmält sig 

 

Välkommen 

Styrelsen 



 

 

 

 

 

 Var vänlig fyll i och lämna i föreningens brevlåda Slättängsg. 29 A 

eller anmäl dig på vår hemsida senast fredagen den 19 april 2019 

 

Jag/vi vill gärna äta 25 april 2019 kl. 18.15 

Namn  

Lgh. nummer  Antal personer  

Spättfilé med remoulad och räkor Antal  

Kyckling, bacon, majonnäs, tomat Antal  

Brie med exotisk frukt Antal  

Allergi   

   

 

 

 

Om du bara vill delta på mötet är du varmt välkommen kl. 19 utan att 
anmäla dig i förväg. 

 

 


