
KALLELSE - Föreningsstämma 2021  

  Medlemmarna i  HSB:s Bostadsrättsförening Östberga i  
  Stockholm kallas härmed till Ordinarie föreningsstämma

          Datum:    Måndag den 7 juni 2021
          Tid:           18:00

          Plats:        Utomhus bakom Stamg. 1-19 (gamla Huddingevägen)

     Dagordning 
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt på stämman 
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av minst två 

rösträknare
8. Fråga om kallelse behörigen skett
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
10. Genomgång av revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
14. Beslut  om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter, revisorer,

valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Beslut om antal revisorer och suppleant 
18. Val av revisor/er och suppleant
19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
21. Presentation av HSB-ledamot
22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 
23. Inkomna motioner:  4 motioner har inkommit. 
24. Föreningsstämmans avslutande

  OBS! P.g.a Covid-19 hålls stämman utomhus. Stort partytält sätts upp på platsen.

           Mer mötesinfo på baksidan, v.g.v.    

Varmt välkomna!
Styrelsen

CST/21-05-11

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas 
av medlemmen personligen eller den som är 
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller 
genom ombud. Ombud skall förete skriftlig 
dagtecknad fullmakt. Fullmakten skall företes i 
original och gäller högst ett år från utfärdandet.
Ombud får bara företräda en medlem.**) 
Medlem får på föreningsstämma medföra 
högst ett biträde. För fysisk person gäller att 
endast annan medlem eller medlemmens 
make/maka, registrerad partner, sambo, 
föräldrar, syskon eller barn får vara biträde 
eller ombud.
**) I rådande läget med corona, har 
Regeringen ändrat detta så en medlem kan 
företräda flera. Dvs ha med sig flera 
fullmakter.

Håll avstånd från varandraHåll avstånd från varandra


