2022-06-14
Stockholm

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
HSB Bostadsrättsförening Kantarellen 11 kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie
föreningsstämma. Stämman kommer i år hållas tisdagen den 28 juni 2022 kl 18:00 i
Christinaskolans aula, Läroverksvägen 56, Lidingö.
Agenda för kvällen:
17:30 Välkommen-dörrarna öppnas, i samband med detta bjuds det på enklare förtäring och dryck
18:00 Start av årsstämman
Ytterligare information följer i årsredovisningen. Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns
tillgänglig på föreningens hemsida https://bit.ly/3xXWBct Dessa kan även fås av Sofie Göthe på
begäran, kontaktuppgifter nedan.
För att kunna planera inköp önskar vi att ni föranmäler er till stämman senast den 23 juni 2022.
Anmälan sker per e-post: sofie.gothe@fastighetsagarna.se
Glöm inte att ange; namn, lägenhetsnummer (tre siffror) samt antal personer och eventuell
specialkost
DAGORDNING
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordningen
7. Val av två personer som jämte stämmoordförande justerar 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 fastställde
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. Beslut om styrelseledamöter och suppleanter
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Presentation av HSB-ledamot
Beslut om antal revisorer och suppleant
Val av revisor/er och suppleant
Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor av medlemmar anmälda ärenden som
angivits i kallelsen
25. Föreningsstämmans avslutande
Varmt välkomna,
Styrelsen HSB Brf Kantarellen 11

Till kallelsen bifogas följande bilagor
1. Valberedningens förslag till val av styrelseordförande, styrelse och revisorer samt arvodesförslag
2. Motioner och styrelsens förslag till beslut med anledning av dessa
3. Fullmakt

2(2)

