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Kallelse till stämma 

 

Medlemmarna i HSB Brf Harald Stake kallas till ordinarie föreningsstämma 

Datum/tid: 2022-05-31  kl. 19:00 

Plats: Föreningslokalen, Vänortsgatan 12 

 

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. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande verksamhetsår  

samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter. 

 Valberedningen föreslår: Arvode till styrelseledamöter oförändrat; Revisor 7000:-, Suppleant 2000:-, 

Styrelsens förslag att valberedningen får 2000:- var. 

 Vid arbete i föreningen 150:-/timme, max 8 timmar/dag. Lagstadgad milersättning. 

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.  

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter. I tur att avgå som ordinarie: Berit Gustafsson, 

 Valberedningen föreslår: Omval av ordinarie Berit Gustafsson. Nyval av 3 suppleanter: 

Simo Kettunen, Nirma Juzbasic, Fredrik Åkerlund. 

18. Presentation av HSBs ledamot i styrelsen Sofia Fridman. 

19. Beslut om antal revisorer och suppleant. 

20. Val av revisor och suppleant. Har varit: Ordinarie Meeri Lepik, Suppleant Gösta Augustsson. 

Valberedningen föreslår: Meeri Lepik till omval som revisor, Gösta Augustsson till omval som 

revisorssuppleant. 

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande. Har varit: Ordförande Emil 

Olsson, Maria Vadasz 

Styrelsen föreslår: Omval av Emil Olsson ordförande, omval av Maria Vadasz ledamot. 

23. Val av fullmäktigeledamöter och suppleanter till HSB Mölndals föreningsstämma/-stämmor. 

Har varit: Ordinarie Fredrica Olsson och Berit Gustafsson, ersättare: Inger Andersson, Josefin 

Olsson. 
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Styrelsen föreslår: Två från styrelsen utses som ordinarie fullmäktigeledamöter och två utses som 

ersättare. 

24. Inkommen motion samt styrelsens svar 

 Motionär: Andreas Orström, Vänortsgatan 9 A. 

Motion: Sätt tillbaka dörrarna vid källarförråden. 

Motivering: Redan för flera år sedan när dörrarna togs bort var det uppenbart att säkerheten 

minskade och risken för inbrott ökade. 
 

Styrelsens svar: Att bordlägga motionen och låta stämman besluta med motivering att inte alla  

hus i föreningen haft yttre dörrar till förråden. De dörrar som tagits bort finns kvar och kan hängas 

upp om stämman önskar. 
  

25  Inkommen motion samt styrelsens svar 

 Motionär: Daniel Ytterström, Hagåkersgatan 4 B 

 Motion: Föreningens parkeringsplatser borde ha en laddstolpe eller motsvarande som möjliggör laddning  

 av elbil. Dels för att befintliga medlemmar ska kunna ladda sin elbil, dels för att öka intresset för föreningen  

 för potentiella nya föreningsmedlemmar.  

 Jag föreslår därför att: Styrelsen beslutar om att laddstoplar snarast möjligt ska installeras på ett antal 

parkeringsplatser. 
  

 Styrelsens svar: Styrelsen avslår motionen med motivering att det skulle innebära en allt för stor kostnad  

 för föreningen speciellt då långt ifrån alla medlemmar har bil och endast ett fåtal har el-bil. En sådan  

 dyrbar investering är i dagsläget för riskable för föreningen speciellt då det fortfarande råder osäkerhet  

 om hur hållbar elen är som drivmedel. 
 

26. Stämmans avslutande  

 

 

Varmt välkommen! 

 

Styrelsen 

 

 


