
   

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Medlemmarna i HSB Brf Orkanen i Karlskrona kallas till ordinarie förenings-
stämma 20210601. 

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-
19 har styrelsen beslutat att ditt deltagande enbart sker genom poströstning.  

Formellt sett hålls stämman den 1 juni 2021 kl 18.00, men vid detta tillfälle träffas 
endast stämmofunktionärerna för att sammanställa poströsterna och upprätta ett 
stämmoprotokoll. 

Poströstningsformuläret hittar du på hemsidan, på mitthsb.hsb.se eller i styrelserum-
met/bibblan 
Poströsten skall lämnas i föreningens styrelserum Fogdevägen 7 b i en särskild postlåda 
senast måndagen den 31 maj. Poströsten kan även  skickas via post till Tomas Gott-
hardsson, Fogdevägen 5b 371 40 Karlskrona. 

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. 
 
Dagordning 
1. föreningsstämmans öppnande* 
2. val av stämmoordförande * 
3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare* 
4. godkännande av röstlängd* 
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman * 
6. godkännande 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. 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 fastställda ba-

lansräkningen 
14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter   
15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens leda-

möter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstäm-
man   

16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter  
17. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter  
18. presentation av HSB-ledamot* 
19. beslut om antal revisorer och suppleant 
20. val av revisor och suppleant 
21. beslut om antal ledamöter i valberedningen 
22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
23. val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB 
24. föreningsstämmans avslutande* 
  

Bilagor: Information och formulär för poströstning  
 Årsredovisning
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