
KALLELSE 
 
Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Tanto i Stockholm kallas härmed till 
 

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
Tisdagen den 2 juni 2020 klockan 19.00  

 
Covid 19 situationen inverkar på möjligheten att genomföra föreningsstämman enligt vanlig rutin, då vi följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En ny tillfällig lag, som gäller 15 april - 31 december 2020, medger 
undantag från gällande lag och stadgar, så att medlem kan poströsta. Stämman kommer därför i år att 
genomföras enbart med poströstning, för att de obligatoriska punkterna skall kunna behandlas den 2 
juni. Övriga punkter som måste bordläggas den 2 juni, kommer att behandlas på en extrastämma under hösten. 
Datum för extrastämman bestäms när omständigheterna och Folkhälsomyndighetens rekommendationer så 
tillåter. Vi uppmanar alla bostadsrättsinnehavare i HSB Brf Tanto att poströsta. I blanketten för 
poströstning finns mer information om vad, hur och när det kan ske. Blankett delas ut med övrigt material i god 
tid innan ordinarie stämma. Vi måste ändå kunna erbjuda en lokal för de som tänkt vara på plats, men maximalt 
antal i Brofestet är 20 personer, så vi kan hålla avstånden på ett säkert sätt. Vi ber er därför att anmäla om ni trots 
allt planerar att närvara personligen, gäller det enbart 1 person/bostadsrätt. Vid maximalt antal stängs dörrarna.  
 

DAGORDNING 
 

1 Stämmans öppnande 
2 Val av stämmoordförande  
3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  
4 Upprättande av förteckning över poströster samt närvarande medlemmar och godkännande 

av röstlängd 
5 Godkännande av dagordning 
6 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

Styrelsen har beslutat att rekommendera stämman att inga utomstående får närvara 
vid stämman, med undantag av stämmoordförande 

7 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare 
8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
9 Genomgång av styrelsens årsredovisning 
10 Genomgång av revisorernas berättelse 
11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
14 Beslut om arvoden till förtroendevalda  
15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
16 Val av ordförande för ett år 
17 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
18 Presentation av HSB-ledamot 
19 Beslut om antal revisorer och suppleant 
20 Val av revisor och revisorssuppleant 
21 Val av distriktsombud samt suppleanter 
22 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
23 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
24 Till stämman anmälda övriga ärenden - Motioner från medlemmar till årets stämma  

Styrelsen har beslutat att rekommendera stämman att hänföra punkt 24 till en extra 
stämma senare i höst. 

25 Föreningsstämmans avslutande 
Nedanstående punkter hänförs till en extra stämma senare i höst 

26 Information om föreningens projekt – pågående stambyte mfl  
27 Skrivelser eller frågor till styrelsen 
28 Avslutning 

 
På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de 
tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst. 
Röstberättigad är endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.  
 
Stockholm i april 2020//Styrelsen i HSB Brf Tanto 


