Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 juni 2021
Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 kallas härmed till ordinarie
föreningsstämma.
Datum: tisdag 1 juni 2021
Plats: Grindtorpskyrkan
Tid: 18:30
På grund av rådande situation blir det inget fika innan mötet.
Med anledning av den fortsatta spridningen av det virus som orsakar covid-19
(Corona) så har Riksdagen förlängt den lag som temporärt ska underlätta för
bl.a. bostadsrättsföreningar att genomföra stämmor på ett sådant sätt att
risken för spridning av viruset minimeras. Flera av medlemmarna i Brf
Höstfibblan 8 ingår i Folkhälsomyndighetens utpekade riskgrupp (+ 70 år).
I den uppkomna situationen kommer det därför, liksom förra året, att vara
möjligt för en medlem att vara ombud för upp till 3 andra medlemmar i Brf
Höstfibblan 8.
Vi i styrelsen kan inte förhindra om ni vill delta personligen på stämman, men
har du symptom, är sjuk eller tillhör en riskgrupp så avråder vi från att ni deltar
och uppmanar er att använda er av ombudsfullmakt. Detta är i linje med lagens
syfte och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Distribution av ombudsfullmakt, årsredovisning och årsberättelse kommer att
ske till alla medlemmars brevinkast samt finnas tillgängligt på föreningens
hemsida. Årsberättelse och dagordning kommer även att delas ut vid stämman.
Årets ordinarie stämma kommer, liksom förra året, enbart att beröra frågor
som enligt lag och stadgar behöver hanteras. Dagordning, se nästa sida.
Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta styrelsen, gärna via
mejl till info@hostfibblan8.se. Vi kommer även fortlöpande uppdatera
information på föreningens hemsida www.hostfibblan8.se.
Väl mött!
Hälsningar från styrelsen

DAGORDNING

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Stämmans öppnande.
Val av stämmoordförande.
Godkännanande av dagordningen.
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
Val av två justerare.
Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.
Fastställande av röstlängd.
Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Föredragning av revisorns berättelse.
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslut om resultatdisposition.
Fråga om ansvarsfrihetför styrelseledamöterna.
Fråga om arvoden åt styrelseledamöter respektive
valberedning för nästkommande verksamhetsår.
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Tillsättande av valberedning.
Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller
som medlem anmält enligt 31 §.
Anm. Några sådana ärenden kommer inte att tas upp för beslut vid
stämman, eventuella ärenden kommer att hanteras vid senare
extrainsatt stämma när sådan kan hållas som vanligt.
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Stämmans avslutande.

