Kallelse till digital årsstämma
Tid: 2021-06-01 18:00
Plats: Digital årsstämma
I rådande tider av coronaviruset rekommenderar styrelsen att samtliga medlemmar deltar digitalt via
sin dator/mobiltelefon vid årets stämma. Alternativt lämnar fullmakt till annan person som är ombud
och kan delta digitalt (samt har tillgång till Mobilt BankID) senast en vecka innan. Om du inte kan
delta digitalt vid stämman finns även möjlighet att poströsta. Om du poströstar, behöver du inte
delta digitalt vid årsstämman, men dina röster räknas ändå.

ANMÄLAN TILL DIGITAL ÅRSSTÄMMA (SENAST 2021-05-24)
 Anmälan görs genom att e-postadress, personnummer och lägenhetsnummer lämnas till styrelsen
genom att maila till: info@brfblekinge.se senast en vecka före årsstämman , enligt bilaga 1
 Om du ej har möjlighet att delta digitalt kan du poströsta, enligt bilaga 2
Vid anmälan till digital årsstämma godkänner ni att er e-postadress blir synlig för andra medlemmar
då mötesinbjudan skickas till samtliga e-postadresser.
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. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse ( Elisabeth Mård, Revisorn)
10.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11.Beslut om resultatdisposition
12.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13.Föredragning från SBC Jurister
14.Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
15.Val av styrelseledamöter och suppleanter
16.Val av revisorer och revisorssuppleant
17.Val av valberedning
18.Propositioner (Förslag från Styrelsen) Stadgeändring.
19.Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (Beslut om Passersystem) samt av föreningsmedlem
anmält ärende
20.Avslutande
Välkomna!
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Bilaga 1: Instruktioner för deltagande
Stämman kommer att genomföras via Microsoft Teams. Vid sluten votering kommer Percap att
användas som kompletterande verktyg.
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)

