
 
 

           HSB Brf Harald Stake    
 

KALLELSE ÅRSSTÄMMA GENOM POSTRÖSTNING 
 

Medlemmarna i HSB Brf Harald Stake kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen 2021-05-18. Årets 
stämma genomförs genom poströstning och utan fysiskt deltagande av medlemmar. Detta med anledning 
av rådande pandemi och med stöd i tillfällig lagstiftning från den 14 maj 2020.  
 

Kallelsen och formulär för poströstning delas ut till samtliga hushåll två veckor innan stämman. Kallelsen, 
motioner och Årsredovisningen finns dessutom tillgängliga i trapphuset och via digital PDF på föreningens 
hemsida brfharaldstake.se. Medlemmar som vill kan även hämta ett utskrivet ex. av Årsredovisningen på 
föreningens expedition. 
 
Poströstningen kommer att kunna göras från och med måndag 10 maj till och med måndag 17 
maj. Ifylld valsedel läggs i föreningens brevlåda senast 17 maj eller skickas med post i god tid så att den når oss 
innan 17 maj. Stämman med öppnande av inlämnade röster och räkning av desamma kommer att ske den 18 maj 
2021.  
 
Dagordning 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av stämmoordförande  
3. Stämmoordförande utser protokollförare för stämman 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
6. Fastställande 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. Styrelsens årsredovisning 
11. Revisorernas berättelse 
12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen 
13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, 

valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman. 
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.  
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter.  
18. Presentation av HSBs ledamot i styrelsen. 
19. Beslut om antal revisorer och suppleant. 
20. Val av revisor/er och suppleant.  
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.  
23. Val av fullmäktigeledamöter och ersättare till HSB Mölndals föreningsstämma/-stämmor. 
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna anmälda motioner från medlemmar som anges i 

kallelsen - bilaga 1 & 2 
26. Stämmans avslutande  
 
Styrelsen 
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