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Kallelse till ordinarie föreningsstämma 
Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1 
Kallelse till ordinarie stämma i Bostadsrättsförening Korpkulla 1 som i år kommer att hållas 
digitalt och genom poströstning. Någon fysisk stämma kommer alltså inte att äga rum i år.  

Tid: Måndag  3 maj 2021, kl 18:00-20:00 

Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening 
enbart delta vid årsstämman genom poströstning och/eller elektronisk uppkoppling, detta oavsett 
vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska 
smittspridningen på grund av rådande Corona-pandemi. Genom bestämmelserna kan vi undvika en 
fysisk sammankomst, samtidigt som medlemmarna får så stort inflytande som möjligt under rådande 
omständigheter. 

För er som vill delta digitalt behöver ni ha tillgång till följande; 

1. Mobiltelefon 
2. Mobilt Bank-ID 
3. Appen Percap (finns där appar finns) 
4. Appen Microsoft Teams (finns där appar finns) 

Vill ni lämna fullmakt till någon annan som ska delta på den digitala stämman måste ni fylla i 
den fullmakten som medföljer i kallelsen och lämna den åter till styrelsen senast söndag 25 
april.  

För er som vill poströsta; fyll i poströstningsblanketten (bifogad) och lämna den åter till 
styrelsen senast söndag 25 april.  

 

Fullmakt och poströtningsblanketten lämnas i föreningens brevlåda utanför föreningslokalen 
på Kvarnvägen 5A. 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen 

Årsredovisningen kommer delas ut när den är klar. 

Bilagor: 
- Valberedningens förslag 
- Styrelsens svar på punkt 18 
- Poströstning 
- Fullmakt för ombud  
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Dagordning 
1. Stämmans öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Fastställande av dagordningen 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 

6. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9. Föredragning av revisorernas berättelse 

10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningar 

11. Beslut om resultatdisposition 

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Fråga om arvoden 

a) till styrelsen 

b) till valberedningen 

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

16. Val av revisor och revisorssuppleant 

17. Val av valberedning och sammankallande 

18. Övriga ärenden 

19. Avslutning 


