
Kallelse till ordinarie stämma i Brf Almagrundet 1 

Enligt §§ 17 och 19 i föreningens stadgar 

Tid: torsdagen den 20 maj 2021 klockan 18.00 

Plats: Gården (vid regn i garaget) 

Stämma i pandemitider 

Eftersom Coronapandemin fortfarande pågår vill styrelsen mana till största försiktighet. Om du 

väljer att fysiskt komma till stämman vill vi att du följer alla regler för social distansering (hålla 

avstånd med mera). 

Om du väljer att inte komma till stämman personligen uppmanar vi dig att göra din röst hörd 

genom att delta via poströstning. Ett röstformulär kommer att delas ut i alla brevlådor. 

Du kommer att kunna lyssna in på stämman via telefon 08-121 607 39, men det går inte att rösta 

den vägen. Använd därför poströsten. En kod för att kunna ringa in kommer att anslås i hissarna ett 

par timmar före stämman. 

Dagordning 

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd) 

2. Val av ordförande på stämman 

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare 

4. Fastställande av dagordningen 

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

8. Föredragning av revisionsberättelsen 

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd 

balansräkning 

12. Beslut om arvoden 

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

14. Val av revisor och suppleant 

15. Eventuellt val av valberedning 

16. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen 

a. Behandling av eventuella styrelseförslag: Andra läsningen av justering av 

föreningens stadgar (första läsningen var på 2020 års stämma där ändringarna 

godkändes) 

b. Behandling av inkomna motioner: Inga motioner har inkommit 

17. Stämmans avslutning  

Dokument: Bifogat denna kallelse finns valberedningens förslag till styrelse samt en 

poströstningsblankett. Årsredovisningen och all annan dokumentation finns på webben, 

www.brfalmagrundet1.se/stamma210520.  

Meddela styrelsen om du i stället vill ha materialet i pappersform.  

Vi kommer inte att bjuda på någon förtäring på stämman. 

/Styrelsen den 30 april 2021 


