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KALLELSE och DAGORDNING  

till FÖRENINGSSTÄMMA  

den 29 maj 2021  

som genomförs med enbart poströstning 

 
Styrelsen i Brf Fjällsätern har vid sitt styrelsemöte den 26 mars, beslutat 

att ordinarie föreningsstämma den 29 maj 2021 ska genomföras med 

enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av covid-19.  
 

En lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av 

bolags- och föreningsstämmor infördes under 2020 och gäller till den 31 

december 2021. 

Lagen möjliggör att föreningsstämmor kan genomföras, antingen genom 

elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att 

medlemmarna enbart deltar genom poströstning. 

Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro 

med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.  

 

Se vidare bifogad information angående ovanstående. 

Formulär för poströstning finns på hemsidan, www.fjallsatern.se, endera 

att skriva ut, rösta och skicka med post till Kjell Moen i receptionen 

eller svara direkt i formuläret och maila till Kjell. 

Nuvarande inloggning (Medlem-Lodjur) på hemsidan finns kvar men 

håller på att förändras i och med den nya hemsidan. 

För ny inloggning tryck på den gröna symbolen uppe till höger och skriv 

mailadress och eget lösenord. 
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Dagordning vid Föreningsstämma 

 
Vid föreningsstämman skall följande ärenden förekomma: 

 

a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande 

 av röstlängd. 

b) Val av ordförande vid stämman. 

c) Val av två justeringsmän samt utseende av protokollförare 

d) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett. 

e) Föredragning av styrelsens årsredovisning. 

f) Föredragning av revisorernas berättelse. 

g) Fastställande av resultat- och balansräkning. 

h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

i) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust. 

j) Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter. 

k) Fråga om arvode, rese- och traktamentsersättning till styrelse och revisorer. 

l) Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

m) Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

n) Fråga om tillsättande av valberedning. 

o) Fråga om var nästa års ordinarie föreningsstämma skall hållas. 

p) Övriga i stadgeenlig ordning inkomna motioner, styrelsesvar och ärenden. 

 

 

Den som vill ha årsredovisning, revisionsberättelse, valberedningens förslag och formuläret för 

poströstning kan rekvirera detta från Kjell i receptionen. Dessa dokument kommer även att finns 

på vår hemsida.   
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