
 

12 maj 2021   

 

 

 

 

 

Medlemmar i Riksbyggen Bostadsrättsförening 

Stockholmshus nr 37 kallas härmed till  

ordinarie föreningsstämma 

 

måndagen den 31 maj 2021 klockan 19:00 

Registrering från 18:30 

 
OBS! På grund av rådande situation gällande Coronasmittan kommer vi att arrangera 

en digital föreningsstämma.  

 

För att deltaga i den digitala stämman kommer du att behöva ansluta via din telefon 

eller dator. Det finns en generell instruktion (efter inloggning till Mitt Riksbyggen) 

här: https://mitt.riksbyggen.se/boende/foreningen/riksbyggen-stamma/anvandarguide/  

 

Där finns det länkar till mobilapparna eller till webb-appen. Vi kommer på vår 

stämma använda ”Microsoft Teams” som konferenssystem och ”Riksbyggen 

stämma” för röstningen. Bägge APP är gratis för användare. För att kunna rösta 

digitalt måste man ha Mobilt BankId. 

 

Då stämman startar kommer du att via din mobila app eller webb-appen kunna 

registrera din närvaro och koppla upp dig till Teams-mötet. Använder du telefonen är 

det bra att i förväg installera även Teams i din telefon. 

 

Det kommer att finns mer information på vår hemsida. 
 

För er som inte kan delta digitalt kommer vi erbjuda möjlighet att delta på 

Storgården. Vi kommer att möblera glest och tillåta medlemmar att handha 

obegränsat antal fullmakter. 

 

 

Plats: Digitalt alternativt Storgården, Fatburskvarngata 8, 10, 

12 och 14  
 

Välkomna! 

Styrelsen 

Riksbyggen Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 37  

https://mitt.riksbyggen.se/boende/foreningen/riksbyggen-stamma/anvandarguide/


 

12 maj 2021   

 

Dokumenten till årsstämma finns på vår hemsida (efter 

inloggning till Medlemsdel): 
https://stockholmshus37.se/site/index.php/internt 

Kallelsen, Årsredovisning för 2020, Valberedningens förslag, Styrelsens förslag och 

medlemmars motioner, och Medlems fullmakt. 

  
Dagordning för mötet: 

 

a) Stämmans öppnande. 

b) Fastställande av röstlängd. 

c) Val av stämmoordförande. 

d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 

e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet. 

f) Val av rösträknare. 

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. 

i) Framläggande av revisorernas berättelse. 

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 

k) Beslut om resultatdisposition. 

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. 

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och 

valberedning. 

o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val 

av styrelseordförande. 

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

r) Val av valberedning. 

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda 

ärenden (motioner) som angetts i kallelsen. 

t) Stämmans avslutande. 

 

https://stockholmshus37.se/site/index.php/internt

