
 
KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA  

26 april 2018 
Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Entitan i Stockholm kallas 
härmed till ordinarie föreningsstämma kl. 19:00 torsdag 26 april 
2018. 
Plats: Brf Korsriddarens föreningslokal, Hägerstensvägen 165. 

Dagordning 
1. Föreningsstämmans öppnande. 
2. Val av stämmoordförande. 
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 
4. Godkännande av röstlängd. 
5. Godkännande av dagordning. 
6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet.  
7. Val av minst två rösträknare 
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning. 
10 Genomgång av revisorernas berättelse. 
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning. 
12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, 
valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.                                                                                      
15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.                                                                                                                                          
16 Val av styrelseledamöter och suppleanter.                                                                                                                                           
17. Presentation av HSB-ledamot. 
18. Beslut om antal revisorer och suppleant. 
19 Val av revisor/er och suppleant. 
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen. 
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande. 
22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 
23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i 
kallelsen.  
23.1 Nya stadgar. Förslag på nya stagar enligt lagändring 160701, andra läsningen. Beslut vid första läsningen 
fattades enhälligt på föreningsstämman17-05-04. Beslutet skall, för att vara giltigt biträdas av minst två 
tredjedelar (alternativt ¾) av de röstande vid denna andra föreningsstämma. 
Se bilaga 1 och 2.  
23.2 Motion 1. Se bilaga 2.  
23.3 Motion 2. Se bilaga 3. 
23.4 Val av flaggmästare.  
24. Stämmans avslutande.    
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Styrelsens förslag för Årsredovisning för 2017, styrelsens förslag nya stadgar och motioner finns på HSB 
Portalen. Några ex läggs i bytesrummet samt i stämmolokalen.  

	


