
HSB Brf Fredhäll i Stockholm kallar härmed till
ordinarie föreningsstämma

söndagen den 24 april 2016 klockan 16.00
HSB-huset, Fleminggatan 41, Stockholm 

Kom i tid – insläpp från 15.30

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan om ordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd      
5. Fastställande av dagordning                         
6. Val av två justerare tillika rösträknare. Justerarna skall 
tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet
7. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarna
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt 
balansräkningen
12. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret
13. Fråga om styrelsens och revisorernas arvoden
14. Styrelsens planering under 2016
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Val av distriktsombud med suppleant till HSB Stockholms 1: a 
distrikt
19. Förslag till ny stadga för föreningen (HSB:s Normalstadga från
2011)
20. Motion nr 1: Om servicenivån bl a förvaltningen, anställda och
lokaler
21. Motion nr 2: Förlängd motionstid
22. Motion nr 3: Redovisning av lokalstrategier
23. Övriga frågor
24. Mötet avslutas 

Extra: Information om förvaltning och drift



 Legitimation skall medföras och uppvisas vid ingången till 
stämmolokalen. Observera att det inte räcker med att ha med 
bostadsrättsboken.

 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera 
medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en 
röst. Äger bostadsinnehavare två eller fler lägenheter har han/hon bara 
en röst. 

 Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser.
 Medlem får utöva rösträtt genom ombud. Äkta make, sambo, föräldrar, 

syskon, barn eller annan medlem i föreningen får vara ombud. Ombud 
får bara företräda en medlem. Fullmakt att utöva rösträtten utfärdas av 
medlemmen och skall vara daterad och undertecknad. 

 Ta med årsredovisningen! Du kommer att få ett exemplar i brevlådan 
cirka en vecka före årsmötet!

 Övriga underlag: Motioner med styrelsens svar, Valberedningens förslag 
samt Förslag till ny stadga kommer att anslås i alla trapphusen samt 
läggas upp på vår hemsida i god tid före årsstämman.

Välkommen till stämman!
Styrelsen för Brf Fredhäll 
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