Kallelse till årsstämma 2021
Brf Nybodahöjden 1
Medlemmar i Brf Nybodahöjden 1 kallas härmed till föreningsstämma.
Styrelsen har beslutat att hålla stämman genom poströstning utan närvaro med anledning av
pågående pandemi.
Ifylld och undertecknad poströst kuverteras och lämnas i styrelsens brevlåda, Nybodaringen 67 eller
skannas och bifogas e-post till styrelsen@nybodahojden.se senast 28 Juni 2021.
Då ingen möjlighet finns att ställa frågor som på en fysisk stämma kan medlem lämna en skriftlig
begäran om upplysningar senast tio dagar före föreningsstämman, dvs 19 Juni. Svar på inkomna
frågor skickas senast fem dagar före stämman samt publiceras på föreningens webbplats.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan föreningsstämma, dvs 1 Juni.
Styrelsens svar på dessa kommer publiceras på föreningens webbplats senast fem dagar före
stämman.
Valberedningens förslag kommer publiceras på föreningens webbplats senast fem dagar före
stämman.
Styrelsen föreslår att revisor Katrine Elbra, KPMG väljs till nästkommande år.
Tid: Tisdagen den 29 Juni 2021, kl. 19.00
Plats: Enbart poströstning. Poströster styrelsen tillhanda senast 28 Juni

Ärenden
Sedvanliga föreningsstämmofrågor enligt förenings stadgar.

Bifogade handlingar
•
•
•

Förslag till dagordning
Inkomna motioner
Poströstningsformulär

Handlingar tillgängliga på föreningens hemsida
(www.nybodahojden.se)
•
•
•
•
•
•

Årsredovisning
Revisionsberättelse
Valberedningsförslag
Förslag till ny Valberedning
Motioner
Poströstningsformulär

Rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt
gemensamt, har de dock tillsammans bara en röst. Medlem som innehar flera lägenheter har
också endast en röst. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen
personligen eller av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.
Ett ombud skall visa upp en skriftlig, underskriven och daterad fullmakt i original.
Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdats. Ett ombud får företräda högst två
medlemmar.

Biträde
En medlem får på föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens
make/maka, sambo, annan närstående eller annan medlem kan vara biträde.

Väl mött!
Styrelsen

