
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

fastställda balansräkningen. 
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.   
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 

ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av 
föreningsstämman.   

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.  
17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.  
18. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleant. 
19. Val av revisor/er och revisorssuppleant. 
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen. 
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande. 
22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda 

ärenden som angivits i kallelsen. 
23. Föreningsstämmans avslutande. 

 
           ---------- 
          Efter stämmans avslutande: 
           

Information om installation om elbilsladdning. Gerth Mattebo informerar om frivilligt 
kapitaltillskott – en möjlighet att sänka årsavgiften för din bostadsrätt. Därefter ges möjlighet 
till frågor. 

 

      Varmt välkomna! 
         Styrelsen Brf Hamnkaptenen 
 

 
 
 
 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA  
Medlemmar i Brf Hamnkaptenen kallas till föreningsstämma  
för verksamhetsåret 2021.  
DAG:    Torsdag 19 maj 2022 
TID:      18:30 
PLATS: Strandgatan 15 B 
 
ANMÄLAN: Du måste anmäla ditt deltagande till vice ordf.  
Britta Schönfeldt på tfn. 070- 655 54 34 före onsdag 10 maj.  
Dagordning  
 
 

MOTIONER:  
Motioner till årsstämman skall vara styrelsen 
tillhanda senast torsdag 14 april (Sex veckor 
innan årsstämman).   
Lämna din motion i Sten Bylins postfack i 4A. 

 

Föreningen bjuder 
på kaffe och god 
smörgås samt en 
kaka! Anmäl ev. 
specialkost. 
 

Om du eller någon i din familj är förkyld eller har 
Covid är det nog klokt om du stannar hemma! 


