2020-05-15

Kallelse och dagordning
för ordinarie föreningsstämma i
HSB bostadsrättsförening Brf Pålsundet
Härmed kallas Brf Pålsundets medlemmar till ordinarie föreningsstämma
Datum/tid: Torsdagen 2020-06-11 kl 18:30
Plats: ”Sunken Garden”, på gräsytan mellan Reimersholmsgatan 4 – 8 och förskolan i
Malmgården, Anders Reimers väg 7.
För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en
tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i
bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma.
Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman
kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt
under de rådande omständigheterna.
Styrelsen i HSB Brf Pålsundet har vid sitt styrelsemöte den 23 april 2020 beslutat att
röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning.
Obs! Stämman hålls utomhus. Tak, sittplatser eller förtäring kommer inte
tillhandahållas medlemmarna av föreningen. Vid regn medtag paraply!

Styrelsen uppmanar medlemmarna att inte komma till
stämman utan istället poströsta för att minska risken för
smittspridning!
Styrelsen ser fram emot din poströst, och hoppas att vi kan hålla den fysiska
närvaron låg för att tillsammans hjälpas åt att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid
föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det kommer till föreningsstämman så
blir den medlemmens poströst ogiltig.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING
Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat ett
poströstningsformulär som delas ut i medlemmarnas brevlågor. Det går också att ladda
ner poströstningsformuläret från föreningens webbplats www.palsundet.se / Stämmor
Handlingar och Protokoll / Årsstämma 2020 Stämmohandlingar

Du som är på Reimersholme ska lämna ditt ifyllda poströstningsformulär i Anders
Reimers väg 13, våning 1, B-korridoren längst in. Dörren är märkt med ”Poströster ”
och med ”526”. Ifyllda poströstningsformulär lämnas i dörrens brevlåda. Under
perioden för poströstning kommer enbart rösträknarna att ha tillgång till lokalen.
Du som inte är på Reimersholme kan ladda ner stämmohandlingarna och
poströstningsformuläret från Brf Pålsundets webbplats www.palsundet.se / Brf
Pålsundet / Stämmor Handlingar och Protokoll / Årsstämma 2020 Stämmohandlingar.
Efter att du fyllt i och signerat poströstningsformuläret kan du posta det till följande
adress: Rum för poströster märkt ”Poströster” och ”526”, Anders Reimers väg 13,
våning 1, korridor B, 117 50 Stockholm.
Om inget av ovanstående funkar kan du skanna det ifyllda poströstningsformuläret och
mejla det till postroster@palsundet.se

Poströstning kan ske från och med att du får handlingarna till
och med söndagen 2020-06-07. Poströster inkomna efter
denna period räknas som ogiltiga.
Poströstningsformuläret följer en mall från HSB Stockholm. Mallen är skapad med
hjälp av HSB:s jurister.

FRÅGOR
Frågor till styrelsen, valberedningen eller till föreningens ekonom om stämman, om
årsredovisningen, om stämmohandlingarna, eller om poströstningen kan mejlas till
stamman2020@palsundet.se
Styrelsen tänker lägga upp frågor och svar av allmänt intresse på Brf Pålsundets
hemsida www.palsundet.se / Brf Pålsundet / Stämmor Handlingar och Protokoll /
Årsstämma 2020 Stämmohandlingar

DAGORDNING
Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.
1.

Föreningsstämmans öppnande*

2.

Val av stämmoordförande

3.

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare*

4.

Godkännande av röstlängd*

5.

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

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 bostadsrättsföreningens 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 styrelsens

ledamöter, 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 och revisorssuppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av representanter/ombud och ersättare till distriktsstämmor, samt övriga

representanter i HSB

24. Medlemmarnas motioner
25. Föreningsstämmans avslutande*

