
Datum: 2021-05-04

Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Bostadsrättsföreningen Spettet 8

___________________________________________________________

Datum: 25 maj 2021

Tid: kl. 18:30

Plats: Digital närvaro med möjlighet till att poströsta

___________________________________________________________

Styrelsen har beslutat att årets föreningsstämma ska hållas digitalt med möjlighet att

poströsta (se bifogad instruktion). Vi kommer att ta hjälp av jurist från Fastighetsägarna som

kommer att vara stämmans ordförande.

Du ska senast onsdagen den 11 maj 2021 till styrelsen, via epost styrelsen@spettet8.se svara

om du avser att närvara på stämman digitalt och bifoga följande uppgifter:

- namn
- personnummer
- lägenhetsnummer
- e-postadress (för att delta via Teams)
- mobilnummer

Vid poströstning ska röstformuläret vara stämmoordföranden tillhanda senast måndagen

den 24 maj 2021. Röstformulär som anländer efter den 24 maj 2021 kommer inte att

beaktas.

Röstformuläret skickas till Karolina Sandahl antingen via post eller epost enligt följande.

Fastighetsägarna Service Stockholm AB
Att: Karolina Sandahl
Box 12871
112 98 Stockholm

e-post: karolina.sandahl@fastighetsagarna.se

Fullmakt i original ska vara stämmoordföranden tillhanda senast onsdagen den 17 maj 2021
på ovan angiven adress.

Det går bra att ansluta till Teamsmötet även om du poströstat. Du behöver då anmäla dig till
styrelsen om att du vill delta via Teamsmötet enligt ovan instruktion. Vill du även kunna rösta
på den digitala stämman behöver du följa bifogade instruktioner. I det fall du har poströstat
men väljer att ansluta och rösta på den digitala stämman faller din poströst och det du röstar
på stämman blir din gällande röst.
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I det fall du inte har fått någon inbjudan till Teamsmöte senast fredagen den 21 maj 2021
kontaktar du Karolina Sandahl via epost: karolina.sandahl@fastighetsagarna.se.

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Godkännande av dagordning

4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och suppleant

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

18. Stämmans avslutande

Senast den 11 maj 2021 kommer föreningens årsredovisning jämte revisorns berättelse

publiceras på föreningens hemsida samt sättas upp i föreningens trapphus enligt vanliga

rutiner.

Bilagor

1. Valberedningens förslag

2. Poströstformulär

3. Fullmakt

4. Instruktioner för deltagande vid digital föreningsstämma
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