
 
 

KALLELSE 
till  

Ordinarie Föreningsstämma 
 

HSB Brf Kallkällan i Göteborg  
 

Dag: Onsdag den 29 november 2017   
Klockan: 18.30 (Fika serveras från kl. 17.30)  
Plats: Gothia Tower lokal J 2 (Ingång: Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24)         

 
DAGORDNING 

 
1. Föreningsstämmans öppnande 
2. Val av stämmoordförande  
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Godkännande av dagordning 
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet  
7. Val av minst två rösträknare 
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
10. Genomgång av revisorernas berättelse 
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, 

revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter 
17. Presentation av HSB-ledamot 
18. Beslut om antal revisorer och suppleant 
19. Val av revisor/er och suppleant 
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
22. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB 
23. Beslut om stadgeändringar (Beslut 2 av 2) 
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda 

ärenden som angivits i kallelsen 
- Förändring av lokaler till bostadsrättslägenheter på Gräddgatan 2-4 
- Inkomna motioner 

25. Föreningsstämmans avslutande 
 
 

 
Svarstalong och ombudsfullmakt på nästa sida 



 
SVARSTALONG 

 
Till föreningsstämman i HSB Brf Kallkällan den 29/11 2017 
 
kommer ............... personer från lägenhet nr..................... (HSB-nr, inte Postens fyrsiffriga) 
 
.............................................................................. 
Underskrift 
Anmälan om deltagande skall lämnas in senast fredagen den 17/11 2016 
Anmälan kan också göras via webben! www.brfkallkallan.se  
 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OMBUDSFULLMAKT 
 

Enligt föreningslagen har medlem rätt att låta sig representeras på föreningsstämma genom ombud. 
Detta kan utnyttjas om man inte har möjlighet att själv närvara på stämman. 
Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. 
 
Vem kan vara ombud? 
 
- Maka/make till medlem 

- Varaktigt närstående sammanboende med medlem 

- Annan medlem i bostadsrättsföreningen 

- Juridisk person (företag) kan företrädas av annan än ovanstående. 

 
Medlem i bostadsrättsförening får vara ombud för endast en annan medlem. 
 

Klipp här 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ombudsfullmakt till HSB Brf Kallkällan i Göteborg  
 
Härmed låter jag mig företrädas på föreningsstämman 2017 
 
Ombudet: 
� Närstående familjemedlem (förälder/barn) 

� Maka/make 

� Sammanboende 

� Annan medlem 

� Ombud för juridisk person 
 
Ombudets namn:  
  
Ort:   den / 2017 
 
 
 
   
    
Bostadsrättshavare Lägenhetsnummer 


