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ÅRSSTÄMMA 
 

 

 

 

Medlemmarna i Brf Grängeshus 

kallas härmed att deltaga vid ordinarie föreningsstämma 

via poströstning 
 

 

 

Dagordning:  Enligt stadgarna § 59 

När: Inlämnad poströst senast tisdag 9 juni 2020 kl 18.00 

 
 

På grund av rådande corona-pandemi har Riksdagen den 14 maj 2020 fattat beslut om fler 

tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

Förslaget kompletterar de regler som nyligen införts genom lagen (2020:198) om tillfälliga 

undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det nya beslutet 

innebär att en stämma kan hållas helt utan fysiskt sammanträde. Styrelsen har tagit beslut om 

att använda sig av denna möjlighet för att minska spridningen av det virus som orsakar covid-

19. Det betyder att det inte kommer att vara möjligt att närvara fysiskt vid stämman. 

 

Medlemmarnas utövande av sin rösträtt sker då istället genom poströstning. Rösterna kommer 

samlas in och räknas av utsedd rösträknare ur styrelsen på stämmodagen. Du har även 

möjlighet att lämna skriftlig begäran om upplysningar senast 10 dagar innan stämman, och 

styrelsen kommer då lämna svar på begärda upplysningar senast 5 dagar före stämman. 

 

 

Du poströstar genom att lämna bifogad poströstningsblankett i styrelsens brevlåda i källaren 

senast tisdag 9 juni 2020 kl 18.00 med ifyllda svar under respektive punkt. Se närmare 

information på själva blanketten. Har du frågor om blanketten, hör av dig till oss i styrelsen.  

 
 

   

Vi gör alla vårt bästa för att bidra till en så hänsynsfull och lite smittsam miljö som möjligt, 

och följa de rådande rekommendationer och riktlinjer som finns. Stort tack för er förståelse. 

 

 

 

Styrelsen Brf Grängeshus 

brfgrangeshus@gmail.com 

brfgrangeshus.se 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

DAGORDNING 

 

a) Stämmans öppnande 

b) Fastställande av röstlängd 

c) Val av stämmoordförande 

d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet 

f) Val av rösträknare 

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning 

i) Framläggande av revisorernas berättelse 

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

k) Beslut om resultatdisposition 

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter 

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning 

o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av 

styrelseordförande 

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter 

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

r) Val av valberedning 

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden 

(motioner) som angetts i kallelsen 

t) Stämmans avslutande 


