
Kallelse till föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls onsdagen den 28 april 2021 kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen och virtuellt via programvaran Easymeet. Styrelsens önskan är att så
få som möjligt närvarar fysiskt på mötet med hänsyn till smittorisken under rådande
pandemi. Önskvärt är att boende som vill närvara fysiskt på stämman meddelar styrelsen
sitt intresse senast kl. 17.00 den 28 april antingen via info@morkullan.nu eller via
meddelande i styrelsens brevlåda i uppgång N. Det är juridiskt sett tillåtet att samlas fler än
åtta personer vid föreningsstämmor men likväl olämpligt, varför styrelsen uppmanar alla
som kan vara med digitalt att vara med digitalt. Det råder även ett lagstadgat krav gällande
avstånd och minsta yta per person, varför det är viktigt att så många som möjligt deltar
digitalt.

För att ansluta till årsmötet, se bilaga 1 - Easymeet inloggningsmanual på
hemsidan www.morkullan.nu.

Den som inte kan komma åt handlingarna via hemsidan kan vända sig till styrelsen för att få
handlingarna på annat sätt. Detta görs via info@morkullan.nu eller med en lapp i styrelsens
brevlåda i uppgång N.

Vad Easymeet är och hur det används

Easymeet är en gratis programvara som enkelt används för att närvara på stämman. Det ni
behöver för att ansluta är en dator/mobiltelefon med kamera och mikrofon samt en god
internetanslutning. För vidare instruktioner se bilaga 1 ”Easymeet - inloggningsmanual”.

Legitimering sker via BankID eller Mobilt BankID. Kontakta sytrelsen om du saknar BankID
eller Mobilt BankID och vill delta på stämman digitalt.

Måndag den 13 april 2021
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Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande 
3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte ordförande 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 resultat- och balansräkning
13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra
funktionärer i föreningen
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleanter
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av distriktsombud och ersättare samt övriga representanter i HSB Stockholm
24. Övriga anmälda ärenden:

1. Proposition om att upplåta övernattningslägenheten som bostadsrätt
2. Motion om mangel i tvättstugan
3. Motion om parkeringsplatser
4. Motion om minimum höjden av häcken i gården OBS tryckfel från förra årets

stämma, finns ingen motion om höjden på häcken.
25. Stämmans avslutande
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