
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 
HSB Bostadsrättsförening Gråberget i Göteborg 
 

Torsdagen den 27 maj 2021 klockan 19.00 i Samlingslokalen på Vantgatan. 
 
Notera att deltagande endast sker genom poströstning i förväg.  
Det är alltså inte möjligt att närvara i stämmolokalen, på grund av rådande 
omständigheter under Covid-19.  
Kallelse, årsredovisning och poströstningsformulär distribueras till samtliga 
hushåll, senast 13/5. Material finns även tillgängligt på föreningens hemsida 
samt på expeditionen. Tack för att du poströstar! 
 
Poströst skall lämnas på Expeditionen på Vantgatan 3, senast den 26/5. 

 
 

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 
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