
 

 
KALLELSE OCH DAGORDNING 

 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA   

  

 
  
Tid: 
Torsdagen den 28 maj 2020 kl. 18.30 
Stämman kommer att genomföras digitalt och med möjlighet till poströstning 
 
Plats: 
HSB-kontoret, Sven Hultins plats 2  
För anmälan och deltagande, se bifogad information 
 
Kallade: 
Ombuden i HSB Göteborgs föreningsfullmäktige 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
1 Öppnande 
2 Val av stämmoordförande 
3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4 Godkännande av röstlängd 
5 Fråga om närvarorätt 
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 Rapport om efterlevnaden av HSBs gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB 

Riksförbunds föreningsstämma 
11 Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning 
12 Genomgång av föreningsgranskarnas rapport (bilaga 1) 
13 Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse 
14 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
15 Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning 
16 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
17 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör 
18 Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen (bilaga 2)  
19 Beslut om medlemsavgift till föreningen (bilaga 3)  
20 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och 

föreningsgranskare (bilaga 4) 
21 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för valberedningen (bilaga 5)  
22 Beslut om antal styrelseledamöter (bilaga 6)  
23 Val av styrelseledamöter (bilaga 6)  
24 Val av styrelsens ordförande (bilaga 6)  
25 Beslut om antal revisorer (bilaga 6)  
26 Val av revisorer (bilaga 6)  
27 Beslut om antal föreningsgranskare (bilaga 6) 
28 Val av föreningsgranskare (bilaga 6) 
29 Val av fullmäktige och suppleanter till HSB Riksförbunds föreningsstämma (bilaga 6)  
30 Fastställande av valberedningens instruktion (bilaga 7)  
31 Beslut om antal ledamöter i valberedningen (bilaga 8) 
32 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande (bilaga 8)  
33 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som 

angivits i kallelsen (bilaga 9)  
34 Avslutning 
 
Styrelsen HSB Göteborg 


	förslag till dagordning

