BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
SKÖRDA I SJÖDALEN

KALLELSE TILL
FÖRENINGSTÄMMA
2020-06-24 18:30
Program: Stämmoförhandlingar enligt stadgarna, se bifogad dagordning.
Plats: Kulturhuset stora salen (Folkes) i Huddinge centrum
Årsredovisning finns att läsa på föreningens hemsida www.brfskorda.se

Information med anledning av Covid-19

Vi kommer att göra allt vi kan för att stämman ska ske under säkrast möjliga
förhållanden och kommer hålla oss kort utan efterföljande informationsmöte
eller förtäring. Naturligtvis kommer vi även att förhålla oss till de
rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ställer ut och eventuella
föreskrifter från regeringen.
ATT BO I BOSTADSRÄTT
Det innebär att bo till självkostnad med inflytande och demokrati. Det är Du,
tillsammans med de övriga medlemmarna i bostadsrättsföreningen, som ska
bestämma. Ett bostadsområde kan bli bättre och bättre. För detta krävs
medverkan av dem som bor där. På FÖRENINGSSTÄMMAN behandlas
föreningens ekonomi, dess verksamhet och medlemmars krav och önskemål.
Kom till stämman och tag tillvara Dina intressen och rättigheter. Kan Du inte
själv som bostadsrättshavare närvara kan Du skicka ett ombud. Du kan använda
fullmakten nederst på sidan. Du har även möjlighet att om det behövs ta med ett
biträde. Ombud eller biträde skall vara medlem i föreningen, medlemmens
make, sambo, syskon, förälder eller barn.
Välkommen till stämman!

BRF SKÖRDA I SJÖDALEN

DAGORDNING
Ordinarie föreningsstämma 2020-06-24
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan av stämmoordförandens val av sekreterare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
7. Val av minst 2 rösträknare
8. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
10. Genomgång av revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt
fastställd balansräkning
13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
15. Beslut om arvoden
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Beslut om antal revisorer och suppleant
18. Val av revisorer och suppleant
19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
21. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
22. Föreningsstämmans avslutande

FULLMAKT
En fullmakt används då en medlem inte själv kan närvara vid föreningsstämman,
medlemmen kan då skicka ett ombud istället.

OMBUD
Ombudet ska ha en skriftlig, daterad fullmaktshandling i original som ska lämnas in
på föreningsstämman. Fullmakten gäller i ett år från det att den blivit underskriven,
om den inte återkallas tidigare. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Ett ombud får
endast företräda en medlem
För _________________________________________ att vid föreningsstämman i Brf Skörda i
Sjödalen den _____/_____20___ föra min talan och utöva min rösträtt.
_________________________________________
Ort datum
_________________________________________
Underskrift fullmaktsgivare
_________________________________________
Namnförtydligande
_________________________________________
Lägenhetsnummer

