BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
SKÖRDA I SJÖDALEN

KALLELSE TILL
FÖRENINGSTÄMMA
2021-06-01 19:00
Program: Stämmoförhandlingar enligt stadgarna, se dagordning (på baksidan av
detta dokument).
Plats: Digitalt (fysisk plats meddelas de som anmält fysisk närvaro)
Årsredovisning finns att läsa på föreningens hemsida www.brfskorda.se
Information med anledning av Covid-19
På grund av extraordinära omständigheter som råder vad gäller Covid-19 så har
styrelsen beslutat att erbjuda digital närvaro som komplement till stämmolokal.
Alla som har teknisk möjlighet ska delta online. Detta med hänsyn till
medlemmars hälsa. Stämmolokalen är öppen för de som inte har teknisk
möjlighet att delta online. Styrelsen kommer att delta på stämman digitalt.
Manual för hur du deltar digitalt finns på föreningens hemsida
www.brfskorda.se
Inbjudan och länk för digital närvaro skickas ut två timmar före stämmans start
och det är därför extra viktigt att man anmäler sig till stämman i tid (se manual
på hemsidan) för att man ska kunna få mötesinbjudningarna/länkarna. Var
observant på att inbjudan ibland hamnar i skräpkorgen.
Om du har förhinder att delta digitalt och har för avsikt att närvara fysiskt, ber vi
dig anmäla det till styrelsen på email styrelsen@brfskorda.se senast 23 maj.
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.
Närvara på stämman och tag tillvara Dina intressen och rättigheter. Kan Du inte
själv som bostadsrättshavare närvara kan Du skicka ett ombud. Ombudet ska på
stämman styrka sin närvaro med en fullmakt. 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 2021-06-01
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

