Kallelse till föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls onsdagen den 25 april 2018 kl 19.00
Plats: Samlingssalen, ingång vid tvättstugan.
Ta med legitimation till stämman. Årsredovisning, styrelsens proposition, medlemmarnas
motioner, styrelsens förslag på svar, valberedningens förslag och blankett för fullmakt
finns att hämta på hemsidan www.morkullan.nu. Den som inte kan komma åt handlingarna via

hemsidan kan vända sig till styrelsen (info@morkullan.nu) för att få handlingarna på annat sätt.
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Stämmans öppnande
Val av stämmoordförande
Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Godkännande av röstlängd
Närvarorätt vid föreningsstämma
Godkännande av dagordning
Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
Val av minst två rösträknare
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Genomgång av styrelsens årsredovisning
Genomgång av revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra
funktionärer i föreningen
Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
Presentation av HSB-ledamot
Beslut om antal revisorer och suppleant
Val av revisor/er och suppleanter
Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
Val av distriktombud och ersättare samt övriga representanter i HSB Stockholm
Övriga anmälda ärenden:

www.morkullan.nu
info@morkullan.nu
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a. Ordinarie föreningsstämma år 2017 godkände styrelsens proposition om
stadgeändring. Nu skall detta godkännande bekräftas med 2/3-majoritet bland
de röstande
b. Motion om lås på sopbehållare
c. Motion om att sätta upp grindar
d. Motion om att ta fram kostnadsestimat för att sätta upp grindar
e. Motion om sophantering
f. Motion om offentliggörande av mötesprotokoll och tagna beslut
25. Stämmans avslutande
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