
KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I HSB:S 
BOSTADSRÄTTSFÖRENING SVANEHOLM I ESLÖV 

 

 

Medlemmarna kallas härmed till föreningsstämma 

  

TISDAGEN DEN 29 APRIL 2014, KL 18.30 

I KVARTERSLOKALEN RÖNNINGEN 

Vid föreningsstämman kommer föreningens angelägenheter att avhandlas i enlighet med stadgarna 

och bifogade dagordning. 

 

Efter stämma serveras kaffe och fralla. Anmälan till förtäring sker genom nedanstående talong. 

 

Då bostaden är hela familjens angelägenhet hälsar vi även medlems maka/make/samboende hjärtligt 

välkommen.  

 

För att underlätta upprättande av röstlängd ber vi medlemmarna lämna nedanstående talong vid 

ankomsten. Bostadsrättshavare som är förhindrad deltaga i stämman kan låta sig företrädas av 

maka/make/sambo/ föräldrar/syskon/barn eller annan medlem i föreningen. Ingen får som ombud 

företräda mer än en medlem. Ombud skall förete dagtecknad fullmakt. 

 

Vid föreningsstämman kan dessutom medlem medföra ett biträde. Samma villkor som för ombud 

gäller för vem som kan vara biträde. 

 

I de fall bostadsrätten samägs ankommer det på samägarna att avgöra vem som skall utöva 

rösträtten. 

Röstberättigad är endast den som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 

 

Styrelsen 

 

 

 

 

Obs! Stämmans dagordning finns på omstående sida. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talong för stämma 

Namn:  ........................................................................... Rösträttsutövare. 
 

Namn: ........................................................................... 
 

Adress: ........................................................................... Lgh-nr: .......................... 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talong för förtäring 

För att kunna beställa förtäring till det antal som avser komma till stämman, var vänlig lämna denna 

talong i brevlådan hos vicevärden Uno Nilsson, Rönnebergavägen 33 C, senast torsdagen den 24 

april. 
 

Namn:   …………………….……………….     Namn: …………………………………………. 



DAGORDNING 
 

vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s Bostadsrättsförening Svaneholm i Eslöv,  

den 29 april 2014, kl 18.30. 
 

§ 1 Stämmans öppnande. 

§ 2 Val av ordförande för stämman. 

§ 3 Anmälan av protokollförare. 

§ 4 Fastställande av röstlängd. 

§ 5 Fastställande av dagordning. 

§ 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett. 

§ 8 Styrelsens årsredovisning.  

§ 9 Revisorernas berättelse. 

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 12 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen. 

§ 13 Fråga om arvoden. 

 a) styrelsearvode 

 b) revisorsarvode 

 

§ 14 Val av styrelse 

 ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år 

 Avgående styrelseledamöter: Ingvar Persson 

     Niclas Wallander 

     Antonio Pisanu 
        

§ 15 Val av en revisor och en revisorsuppleant för en tid av ett år 

 Avgående revisor:  Eva Häggblad 

 Avgående revisorssuppleant:  Bertil Svensson 
  

§ 16 Val av valberedning. 

§ 17 Val av fullmäktigeledamot till HSB Skåne jämte suppleant. 

§ 18 Avslutning. 

 


