
Information från styrelsen med anledning av ordinarie 
föreningsstämma och corona  
 
Snart är det dags för vår föreningsstämma. Enligt stadgar ska ordinarie föreningsstämma hållas senast den 
31 maj.  
 
På grund av rådande corona-pandemi har Riksdagen infört en särskild, tillfällig, lag som gör det möjligt 
att poströsta inför stämman, i stället för att närvara personligen. Poströstning är genom lagen möjligt 
oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar.  
 
Vi kommer att kalla till stämma, eftersom styrelsen måste göra det enligt lag. Med hänsyn till rådande 
pandemi ber vi er dock att inte närvara personligen, utan att istället utnyttja möjligheten till 
poströstning. Detta för att minska smittspridningen så gott det går inom vår förening, och ta hänsyn till 
varandra. 
 
Du poströstar genom att skriva ut dokument “Röstblankett” på www.gastfriheten.se. Se närmare 
instruktioner och information på själva blanketten.  
 
Är det så att du inte har möjlighet till att skriva ut, hör av dig så hjälper vi dig. Är det även så att du inte 
har möjlighet att posta blanketten på angiven plats så kan vi vara behjälpliga med det likväl. Hör då av dig 
till alex_strand@outlook.com 
 
Vi har valt att inte lämna några förslag från styrelsen i år, eftersom det inte finns möjligheter till en öppen 
diskussion på stämman. Skulle det dyka upp saker som inte kan anstå till nästa årsstämma är det möjligt 
att ha en extra stämma. Vi följer situationen angående corona-pandemins utveckling och återkommer med 
mer information, om det blir aktuellt.  

Har du frågor med anledning av detta, hör av dig till oss i styrelsen på styrelsen@gästfriheten.se.  

 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen  

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.gastfriheten.se/


BRF GÄSTFRIHETEN 
Kallelse till årsstämma i Brf Gästfriheten 2020 

31 maj kl. 18.00 i föreningslokalen 
 

På www.gastfriheten.se hittar du årsredovisningen och styrelsens verksamhetsberättelse för det 
gångna året.  
 
Dagordning 
1. Stämmans öppnande 
2. Godkännande av dagordningen 
3. Val av stämmoordförande 
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
5. Val av två justerare tillika rösträknare 
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
7. Fastställande av röstlängd 
8. Redogörelse av verksamhetsåret i korthet 
9. Föredragning av styrelsens årsredovisning, finns digitalt på www.gastfriheten.se 
10. Föredragning av revisorns berättelse 
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
12. Beslut om resultatdisposition 
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 
15. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
17. Val av revisorer och revisorssuppleant 
18. Val av valberedning 
19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 
38 §  
20. Stämmans avslutande 
 
Om du har frågor som rör årsredovisningen maila dessa till styrelsen på 
styrelsen@gastfriheten.se så hjälper vår förvaltningsekonom gärna till att 
svara på dem. 
 
 
 
 

Kom ihåg! 
Anmäl dig till Brf Gästfrihetens nyhetsbrev på vår hemsida www.gastfriheten.se 

för att få reda på det senaste inom föreningen eller följ oss på Facebook. 

mailto:styrelsen@gastfriheten.se
http://www.gastfriheten.se/

