
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 
HSB Bostadsrättsförening Gråberget i Göteborg 

 

Torsdagen den 9 maj 2019 i Majornakyrkan på Chapmans Torg. 
Klockan 18 serveras kaffe och smörgås. Klockan 19 hålls stämman. 

 

 

DAGORDNING 

1 Stämmans öppnande 

2 Val av ordförande vid stämman  

3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare 

4 Godkännande av röstlängd 

5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

6 Fastställande av dagordning 

7 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet  

8 Val av minst två rösträknare 

9 Fråga om kallelse behörigen skett 

10 Styrelsens årsredovisning 

11 Revisorernas berättelse 

12 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen   

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 och suppleanter  

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 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter samt övriga representanter i HSB 

24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda 

ärenden som angivits i kallelsen 

25 Avslutning 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

ANMÄLAN OM DELTAGANDE 

Alla medlemmar är självklart varmt välkomna på stämman! För att kunna beräkna antalet 

fikaportioner är styrelsen tacksam om du senast den 6 maj anmäler ditt deltagande via mejl 

expeditionen@hsbgraberget.se, telefon 031-12 02 51, expeditionens brevlåda inne i ”hallen” på 

Vantgatan 3 eller i fastighetsskötarnas brevlåda på Kabelgatan 20. 

 

Ange namn, lägenhetsnummer och antal personer som kommer. 

 

Låter du dig företrädas av ett ombud ska ombudet ha en fullmakt med sig. Se nästa sida.  



 

RÖSTRÄTT OCH OMBUD 
 
På föreningsstämman har varje medlem en röst. 

 

Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. 

 

Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen endast en röst. 

 

Medlem har rätt att låta sig representeras på föreningsstämman genom valfritt ombud.  

 

Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. 

 

Ombud får företräda endast en medlem. 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Ombudsfullmakt till HSB Bostadsrättsförening Gråberget i Göteborg  
 

 

Härmed låter jag mig företrädas på föreningsstämman 2019. 

 

 

 

Ombudets namn:  

  

 

 

Ort:   den  _ / ____   2019  

 

  

   

    

Bostadsrättshavare  Lägenhetsnummer 

 


