
 

Kallelse till årsstämma 
Datum: 30 juni 2020 

Tid: 18:00    

Plats: Västgötagatan 5, 8 tr (SBC lokaler) 

För att begränsa smittspridningen av coronaviruset vill styrelsen vidta rimliga försiktighetsåtgärder.  
Vi rekommenderar därför föreningens medlemmar att delta digitalt via sin dator eller mobiltelefon, 
alternativt lämna fullmakt till annan medlem som agerar ombud på stämman. En tredje möjlighet är 
att närvara personligen på stämman (läs gärna *Folkhälsomyndighetens rekommendationer nedan).  

För att kunna delta på stämman – välj ett av följande alternativ (A, B eller C): 

A. Digital närvaro anmäler du genom att maila: styrelsen@spettet8.se senast den 24 juni 
2020 och ange att du önskar få en digital uppkoppling. En länk kommer därefter att skickas till 
din e-postadress och via länken kan du sedan ansluta dig till årsstämman. Läs mer om de 
tekniska förutsättningarna nedan. 

B. Du kan välja att närvara via ett ombud genom att skriva under en fullmakt så att annan medlem 
får rätten att företräda dig på stämman. Fyll i bifogat formulär för ombudsfullmakt och lämna 
den till styrelsen senast den 24 juni 2020. 

C. Vill du närvara personligen på mötet ska detta anmälas via mail till styrelsen@spettet8.se 
senast den 24 juni 2020.   

Vid anmälan till digital årsstämma godkänner ni att er e-postadress blir synlig för andra medlemmar 
då mötesinbjudan skickas till samtliga e-postadresser. 

De som anmäler sig för att närvara digitalt kommer att få inbjudan via e-post med en länk som man 
klickar på för att kunna delta samt instruktioner för hur man ansluter sig och vad man ska tänka på.  

Dagordning 

1. Öppnande  
2. Val av stämmoordförande  
3. Godkännande av dagordningen  
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  
5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare  
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  
7. Beslut om tillåtande av digital stämma 
8. Fastställande av röstlängd  
9. Beslut om tillåtande av utomståendes närvaro 
10. Föredragning av styrelsens årsredovisning  
11. Föredragning av revisorns berättelse  
12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
13. Beslut om resultatdisposition  
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
15. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår  
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
17. Val av revisorer och revisorssuppleant  
18. Val av valberedning 
19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende  
19,a Proposition Upphörande av lägenhet 14 och upplåtande av lägenhet 14 
19,b Motion angående riktlinjer för styrelsens uppdrag 
20. Avslutande 
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Förutsättningar för att kunna delta digitalt är: 

• Enhet: PC/Mac eller mobiltelefon/surfplatta med Android eller IOS 
• Webbläsare: Crome, annars Firefox eller Edge 
• För att ansluta via mobiltelefon/surfplatta, ladda ner Microsoft Teams app och skapa konto. 

Obs! detta behövs inte vid anslutning via PC/Mac 
• Fungerade internetuppkoppling på enheten 
• Fungerande kamera och mikrofon 

*Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som har anledning att misstänka att man bär på 
smittan ska vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk och därmed begränsa fysiska möten. De 
symptom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, 
huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom, dock är även mildare symptom 
rapporterade. Större folksamlingar bör därför undvikas.  

Man bör stanna hemma om man känner sig sjuk, särskilt äldre som löper större risk för att bli svårt 
sjuka. De som är över 70 år eller annars tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom av luftvägsinfektioner 
rekommenderas att begränsa sina nära kontakter och undvika folksamlingar. 

 
Med vänliga hälsningar  

 

Styrelsen i Brf Spettet 8 
 
 

Bifogade dokument: Instruktioner för deltagande digital,  

Om du inte har fått årsredovisningen på mail, hör av dig till styrelsen så skickar vi den via mail. Om du 
önskar få den i tryckt form anmäl detta omgående till styrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

Bilaga: Instruktioner för deltagande 

Stämman kommer att genomföras via Microsoft Teams. 

Ni som anmäler er att närvara digitalt kommer få en inbjudan via e-post med en länk som man klickar 
på för att delta. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT DELTA DIGITALT PÅ STÄMMAN  

• Enhet: dator eller mobiltelefon/surfplatta 
• Webbläsare för dator: Google Chrome, annars Firefox eller Edge 
• Anslutning via mobiltelefon/surfplatta: ladda ner och installera appen Microsoft Teams på din 

enhet. Appen finns tillgänglig på App Store (iPhone) och Google Play (Android) 
• Fungerande mikrofon (kamera ej obligatoriskt) 

ANMÄLAN TILL DIGITAL ÅRSSTÄMMA  

Anmälan lämnas till styrelsen genom medföljande lapp. Lämna till styrelsen senast den 24 juni 2020. 
Om du inte har möjlighet att delta kan du ge ett ombud fullmakt. Fullmakter ska inkomma till 
styrelsen senast den 24 juni 2020.  

INSTRUKTIONER FÖR ANSLUTNING VIA MICROSOFT TEAMS  

Via dator/mobiltelefon 

• Klicka på länken ’Anslut till Microsoft Teams-möte’ i mötesinbjudan (i god tid innan 
årsstämman öppnar) 

• Tryck på ’Anslut nu’ och ange ditt namn om så krävs  
• Sätt på din mikrofon vid behov genom att trycka på ikonen  

Telefonkonferens (ringa in till stämman) 

• Ring in till det nummer som finns angivet i mötesinbjudan  
• Ange konferens-ID och # 

ORDNINGSREGLER UNDER STÄMMAN  

För att stämman ska genomföras så smidigt som möjligt behöver alla som deltar digitalt förhålla sig 
till några gemensamma ordningsregler.  

• Anslut till stämman genom Microsoft Teams i god tid innan stämman öppnar för att testa att 
tekniken fungerar 

• Ha din mikrofon avstängd under stämman, sätt bara på den när du ska prata (för att undvika 
onödigt bakgrundsljud som kan störa under stämman) 

• Ställ frågor och begär ordet via chattfunktionen i Microsoft Teams 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

Anmälan till årsstämma  

Maila in dina uppgifter enligt nedan alternativt lämna denna lapp till styrelsen 
senast den 24 juni 2020. 

Lägenhetsnummer:___________________________________ 
 

Medlem 1 

Namn: ______________________________________ 

 

E-postadress:________________________________ 

 

Medlem 2 

Namn:_____________________________________ 

 

E-postadress:________________________________ 

 


