
Stenungsund 2020-04-17 

Kallelse till Årsstämma  2020 för BRF Husaren 

Härmed kallas medlemmar i BRF Husaren till Årsstämma tisdag 2 juni med start 19:00. 

Plats:  Vid Kvartersgården. 

Mötet blir ej enligt sedvanliga rutiner på grund av Covid-19. Se separat bilaga. 

Årsredovisning med revisionsberättelse bifogas i detta utskick.(bara i brevlåda) 

Fullmaktssedlar delas ut senare. 

 

Dagordning enligt stadgarna. 

1. Mötets öppnande.  

2. Val av stämmoordförande.  

3. Godkännande av dagordningen.  

4. Anmälan av stämmoordförandens val av mötessekreterare.  

5. Val av 2 justerare tillika rösträknare för stämman.  

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.  

7. Fastställande av röstlängd.  

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning,  

9. Föredragning av revisionsberättelsen.  

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen.  

11. Beslut om resultatdisposition.  

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

13. Beslut om arvode åt styrelsen och revisor för nästkommande verksamhetsår 

14. Val av styrelse 

   a. Val av:    2 st ledamoter för 2 år:  (utgående mandat: Ralf Hjerpe, Gunnar Svensson) 

   b. Val av:   3 st suppleanter för 1 år:  

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.  

16. Val av valberedning 

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.  

18. Övriga frågor.  

19. Avslutande  



Att genomföra en Årsstämma 2020 i tiden för Covid-19. 

I dagsläget är det förbjudet att anordna tillställningar med mer än 50 

personer. Samtidigt finns nu lagstadgade förändringar som medger andra 

lösningar till att genomföra möten av detta slag. Vanligtvis är vi inte så många 

närvarande, men vi kan inte kalla till ett möte där inte alla får tillträde. 

Kan man senarelägga mötet? Nej, det kan man inte. Det skall hållas senast 

sex månader efter bokslut. Visserligen kan vi senarelägga det några veckor, 

men det tror vi inte spelar någon roll. 

Vi kan få hjälp via SBC att genomföra ett möte via datorer, men alla är inte så 

”datoriserade” att vi bedömer detta görligt. 

 

Vi kommer därför att genomföra mötet enligt följande: 

Kallelse går ut i vanlig ordning tillsammans med Årsredovisning med 

Förvaltningsberättelse och Revisorns rapport. 

Några dagar innan mötet kommer samtliga medlemmar att få förslag att ta 

ställning till vid olika val/beslut. 

Detta innehåller bland annat fråga om: 

Mötet är utlyst enligt stadgarna                  Kan frågan med ja besvaras? 

Beviljas styrelsen ansvarsfrihet                  Kan frågan med ja besvaras? 

Valberedningens förslag till ledamöter  Kan förslagna pers. väljas? 

(föreslagna personer är då tillfrågade och medgivit att åta sig 

uppdraget) 

osv 

I anslutning till Kvartersgården kommer vi att sitta några personer, en 

ordförande för mötet, - några som skall justera ett protokoll, -samt 

representanter från styrelsen. 

Där kommer att finnas en medlemsförteckning med plats för signatur, samt 

plats att notera Fullmakt. 

Har man inga synpunkter skriver man bara sin signatur. 



Har man synpunkter, anger man på vilken punkt man röstar nej. Denna 

notering sker på den lapp där förslag till beslut finns. 

 

Då det inte inkommit några motioner till styrelsen inom angiven tid (senast 

31/3) finns det inga frågor som skall diskuteras eller fattas beslut om.  

 

Genom detta förfarande ges möjlighet för alla medlemmar att visa sin 

närvaro och lägga sin röst. Vi får en röstlängd/närvaroförteckning. 

Fullmakt: 

I liggande lagförslag gällande från den 15 April medges att en medlem kan 

företräda mer än en annan medlem via fullmakt. 

Vi begränsar detta till max två fullmakter 

_________________________________________________________________ 

Kvartersgården är bemannad för signering Måndagen 2 juni kl 19:00 till 20:00. 

Sprid ut er så att social närkontakt undviks. 

Med fördel kan medlemmar: område 1 närvara mellan 19:00-19:20 

   område 2 närvara mellan 19:20-19:40 

   område 3 närvara mellan 19:40-20:00 

 

Som ni förstår blir detta en helt ”Fikalös” tillställning. Vi får ta igen detta vid 

ett senare tillfälle. 

 

Styrelsen. 

 

 

 


