
KALLELSE TILL STÄMMA 
Styrelsen i HSB brf Bränneriet har beslutat att ordinarie föreningsstämma 2021 ska genom-föras 

genom elektronisk uppkoppling med möjlighet för medlemmarna att poströsta. Beslutet är möjligt 

då en tillfällig lag gäller till och med den 31 december 2021 för att minska risken för 

smittspridning av covid-19. 

Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Bränneriet kommer att hållas: 

Tid: tisdag den 25 maj 2021, kl 18.30 

Elektronisk uppkoppling 

Öppna följande sida i Google Chrome: https://meeting.easymeet.se/hsbsthlmbrf 

Följ anvisningarna, - se även sid 2-3. 

Länken finns också på hemsidan: www.hsb.se/stockholm/brf/branneriet/ 

Styrelsen har även beslutat att utomstående ska ha rätt att närvara. Ordförande och administratör 

av verktyget kommer att leda och närvara med syfte att säkerställa att det fungerar bra. 

Röstberättigad 

Endast en medlem per bostadsrätt kan avge röst, stadgarna anger att: Innehar flera med-lemmar 

bostadsrätt gemensamt har de tillsam-mans en röst. Innehar en medlem flera bo-stadsrätter i 

bostadsrättsföreningen har med-lemmen en röst.  

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. 

  

https://meeting.easymeet.se/hsbsthlmbrf


Förslag till 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 brf Bränneriets 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 styrelseledamöter, 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.  Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga  

representanter i HSB 
24.  Av styrelsen till föreningsstämma hänskjutna frågor (0 st) 
och  

av medlemmar inkomna motioner,5 st. att behandla 
25.  Föreningsstämmans avslutande* 

Punkter markerade med * på dagordningen är inte föremål 
för poströstning. 

 


