
KALLELSE TILL STÄMMA FÖR BRF 
BRINCKAN-LEHUSEN 

Styrelsen för Brf Brinckan-Lehusen kallar härmed till stämma 2021.  

Till följd av fortsatt rådande pandemi har styrelsen beslutat att även detta år nyttja den möjlighet till 
poströstning som ges i rådande läge. Det kommer således inte hållas någon fysisk stämma där 
medlemmar kan närvara utan endast ordförande, sekreterare, justerare tillika rösträknare kommer 
närvara och en representant från styrelsen.  

Detta innebär att det med denna kallelse finns en röstsedel och ett svarskuvert för dig som medlem 
att använda. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de tillsammans endast en röst. 
Du lämnar röstsedeln i föreningens brevlåda på Fatburs kvarngata 17-19. Observera att brevlådan har 
flyttats från 25:an och numera sitter i entrén till 17-19. Alla medlemmar kommer in med sin tagg 
mellan kl. 7-10 och kl.17-20 (samma öppettider som återvinnings- och grovsoprummen). 

Röstsedeln ska finnas nedlagd senast onsdagen den 19 maj 2020 klockan 18 för att vara giltig. 
Röstsedlarna kommer att öppnas och räknas av oberoende personer med justeringsmän närvarande. 

Tid: Onsdag den 19 maj 2020 klockan 18:00 (endast ordförande, sekreterare, justerare 
tillika rösträknare samt en representant från styrelsen kommer närvara) 

Plats: Poströstning enligt ovan instruktion 

 

1. Stämmans öppnande  

2. Val av stämmoordförande  

3. Godkännande av dagordningen  

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

5. Val av två justerare och rösträknare  

6. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst  

7. Fastställande av röstlängd  

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  

9. Föredragning av revisorns berättelse  

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  

11. Beslut om resultatdisposition  

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedningen för nästkommande 
verksamhetsår  

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter  

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter  

16. Val av valberedning  

17. Ärenden som styrelsen upptagit kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 31 §.  

Proposition från styrelsen om gruppanslutning för bredband 

18. Avslutande  

/Styrelsen för Brf Brinckan-Lehusen 


