
Kallelse till föreningsstämma i Brf Hasselholmen 1 
Tid  tisdagen den 15 december klockan 18:30, avprickning/inloggning från 18.00 

Plats Digitalstämma via dator eller telefon 

Här kommer Brf Hasselholmen 1:s kallelse till årets föreningsstämma.  

Till följd av det rådande läget och myndigheternas rekommendation kring att mötas och delta i 

sammankomster har föreningen valt att genomföra stämman digitalt. Dock måste föreningen hålla sin 

stämma enligt sina stadgar.  

Vi i styrelsen är glada att meddela att vi genom vår ekonomiska förvaltare, fått möjligheten att erbjuda 

digital närvaro på stämman den 15/12 kl. 18.30.  

Stämman kommer att genomföras i en app som heter Percap. Den kan man ladda ner 

här: percap.se/invite. Ljud och bild kommer att köras via Google Meet.  

Här är länken till videomötet: meet.google.com/jtr-spbs-hod. Det kommer också att finnas en länk till 

videomötet i appen. 

Vi vill be alla att slå av mikrofonen när ni går in i mötet, eftersom bakgrundsbrus från flera håll gör det 

svårare att höra den som pratar. Sedan är ni självklart välkomna att slå på mikrofonen eller skriva i chatten 

om ni har någon fråga eller vill framföra något till stämman. 

Denna information kommer också att meddelas via anslagstavlor, hemsida och Facebook.  

Dagordning: 
1. Öppnande  
2. Godkännande av dagordningen  
3. Val av stämmoordförande  
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  
5. Val av två justerare tillika rösträknare  
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt 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 styrelsen 
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår  
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
15. Val av revisorer och revisorssuppleant  
16. Val av valberedning  
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 
18. Avslutande 

 

Efter stämman kommer finnas tid till övriga frågor. 

Välkomna! 

Styrelsen i Brf Hasselholmen 1 

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida senast Har du inte möjlighet att göra 

detta kan du kontakta styrelsen så hjälper de till med utskrift 


