FÖRENINGSSTÄMMA

Anslås vid soprum
och tvättstugor

BRF EKORREN 2022-06-01

KALLELSE FÖRENINGSSSTÄMMA
HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING EKORREN I UMEÅ
Tid: 19:00 onsdagen den 1 juni 2022
Plats: Volvo-Restaurang Hansson och Hammar.
Gå in via huvudentrén (se gröna pilen).
Det kommer att bjudas på fika.

Årsredovisning
Årsredovisningen kommer att finnas digitalt på HSB så snart vi har
fått underskrifter av BoRevision AB. Kan dröja några dagar.
https://mitthsb.hsb.se/mitthsb/oversikt/ logga in med koden du
tidigare har fått från HSB eller med ditt BankID.
Klicka på Mina dokument – Filer så hittar du årsredovisningen
3219ÅR21.pdf.
Medlemmar som vill ha årsredovisningen i pappersform ombeds
kontakta vicevärden Jari Prosi.

FÖRENINGSSTÄMMA
Anslås tvättstugor
BRF EKORREN 2022-06-01

DAGORDNING
1.

Föreningsstämmans öppnande

2.

Val av stämmoordförande

3.

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4.

Godkännande av röstlängd

5.

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

6.

Godkännande av dagordning

7.

Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

8.

Val av minst två rösträknare

9.

Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för
styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda
som valts av föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av fritidskommitté
24. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga
representanter i HSB. ”Nu val av fullmäktige och ersättare”
25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar
anmälda ärenden som angivits i kallelsen
-Motioner gällande boulebana respektive lekplats
-Proposition från styrelsen gällande utemiljön
26. Föreningsstämmans avslutande

